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 5 ا ير

 ( ةنجللا اهتردصأ ىلا بتكسلا )

 باكا سا 1

 كن الاي

 فاؤملا مسا

 ١ داقعلا دوم سابع داسألا
 ناخب كارق ردت د نوملافى رشا

 قوق ربلا طان ني ةلتسألا ىيكدتاللا ود ريكلاةَىت

 ةشح لا

 برعلادنعلزغلا

 ىثاربالا هيطع 0 2

 رهوج لح نةوسح 2

 باحر ونأ ناسح 2

 ةرودق قطصم ههاز ةسنالا نيدِمؤملا مأةشئاع

 داقعلا دوم سابع ذاتسألا | ةنآرقلا ةفسلفلا

 | حابصلا ثيداحأ

 قرشلا لاطأ 7

 ةيهاتعلا وبا

 ةشحوتملا ةيهارلا

 ىهذلا ديلا

 هد ةخرص

 فدصلاوةفاحصلا

 نويسايعلا ءارزولا

 لمعلاو بعللا

 ةدال و

 ةرطق عبن لك نم
 ىسن رفلاراعتسالا

 تالق درج خيشلا

 كذملا عش نرخ و

 ىثارنألا هيطع دم ذاتسالا
 ا قارب دمحا دمحم م

 نمد هاربا سابع 0

 قح ليعامسا ىهو ذاتسالا
 هللأ كيع مههأربأ 2

 نع دو د

 نيسحهتلاديءذاتسالاموحرالا

 قارب دمحا دمح ذاتسالا
 قاو دحاولا دلع اعروتكرلا

 ميظعلا دبع ىلع داتنسالا»

 رهوج دمحم نسح و
 ىزمر دمحأ ه



 . عيبرلار هز

 جيران
 ةحئارلا

 ةجزملاو روطعلا

 كللاو روطفلا

 روطعلا رداضم

 فالنلا نم روع

 تااودلا نط روع

 .. ةيطاتع زر راطع"

 ١ !ىارطشلا اضع

 . رطعم ملاع

 -برعاد

 تك رهف
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 لئاه رؤطت بيرقلا ليقتسملا ف تدحس نأ هيف كش ال امبو

 رطعلاابحيرأب نوعتمتسيفاهلع سائلا ابق نم ديزب روطعلا ةءانصف

 نتع». « لصالا قو ٠ ةريبظلا ىفو « حبصلا علطم ىف « نآ لك ىف

 اهلعجي للعلا لفكتيس نامثأب كلذو ؛هبخصوأ ليللنوكسىو ؛قفشلا

 ام اهلماعم ىف عساو قاطن ىلع اهجاتنإ رسيني نيح عيمجلا لوانتم ىف

 ةليفك ماياآلاو . . ًاريبك ًاضيفخت اهتعانص فيلاكت نم ضفخ

 م للامأل + قيم

 ليسو ب -ي هد

 م27 هللا دمح 5
 يم . 1
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 حناورلا نم ريثكلا أدوا عوضوم ىف تاقثلا دحأ وهو -

 ريحو شينرولا ةحتارك ضعبلا ىدل ةلوبقملا ريغو نآلا ةفولأملا

 . ةليمجةيرطع حنا و رابلحم لحتل لبقتسملا ىف ىفتختس تاب وبل و ةعايطلا

 نمو «روطعلا عوضوم ىفممثاحأ ىف نيداج ءالعلا ل از امو اذه

 نم لالدتسالاو ء اهراخ ريوصت ناكمإ هيلإ اولصوت ام فرطأ

 بحاصو ؛ مثلا ةساحب ةناعتسالا نودب رطعلا عون ىلعروصلا كلت

 هنا لوةيذإ كرويوين ةعماجي خابتتيرب ذاتسالا وه كلذ ىف لضفلا

 لاثمأ نفلا اذه ىف نيصصختملاو ءاملعلا نيب هيلع قفتملا نم ماد ام

 نم ةقةيقد تائيزج اهثعبم ةحئارلا نأ اصريغو نيراجسو ىمروه

 هذه ريوصت نكمملا نف وجلا ىف تقلطناو رطعلا نم ترخبت ةداملا

 قوف رطعلا عضوب كلذو « ةحنارلا لمحت ىتلا ةقيقدلا تائيرجلا

 هقوف ةنوكتملا بحسلا لكشل روص طاقتلاو قبئزلا رم قبط

 ةرتدتسم ابحس .نوكي االثم روفاكلا نآاذجارق* ةيظاخ هد

 نوكيو «ةلظم ةئيه ىلع ابحسدرولا تيز ن"وكي منيب ةفثاكتم لكشلا

 . اذكهو نيعم رخآ لكش ىلع ابحس هريغ



 تحس ا]/ مل سس

 نضعب ىف اذه قينطتب ءىدب قلو « حايترالاو ىضزلاب روعشلا مهي“

 نأ ًاضيأ وه لوقيو ءركذلا تنلاسلا ىسروه ل اضف تان متمسك

 تاديسلا .عيطتستسو «تاجوسنملا ةعائبص قاقورط قشاس روطدلل-

 0 ال:انساتم رطعلا نكس“ ةرظعم امالع لوصحلا لبقتسللا

 ةحئار تناك دلّدم درولا معد اهلعناك نإف 6 موضر نم تاجوستكلا#

 0 حجل رمز رس هيلع ناب نإ و« نتاثلا نم كعب تروا
 31 هتحئار لمح وهو عنصملا نم شارل

 بحأو ةيلزنملا تاودأآلا َْق ظ00 كلذكروطعلل نيكلسو

 نيغ ةحئار وذ وهو* طاطملا نم ةعونصللا كلت أع ال ؛لافطالا:

 ةحتارلا هذه ءافشإ كعنؤا.احتيس كلذلو: نريثكلا ىدل ةلوبقم

 تحبصأو ءالغف كلذ اوقبط دق مهنإ لب « ةناذج ىرخاب امنادزإوم

 ةلمجحئاور أبنم ثعبفتل أفطأ بعل وتاودأ جرخت نآلا عناصملا ضعب

 1 أهريغ وأ عانعنلا وأةيريثلجلا تبز وأهتال وكسشلا هءاشت

 ةيذحالاو دولجلا ةغانصىف لخدتسزوطعلا نإ ًاضيأ نولوقيو

 ن ريثكيللا .ئدل :ةلوبعم ' ريغ نوكست دق ىلا دلجلا ةحئار ىختت

 آيا وب راقت .دوولا ودنا ةلوعيانل6 39133 طفسالتل ذيل 1و دلولع: نيظتسيوم
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 د... نفاسلا .ةجربمأ  نساتي اع ازطعم فيكما اولا اذه لعج

 *؛ىدل .ةخجان:ةليسو نوكّتسرؤطعلا نأ ًاضيأ ىنروه لوقيو

 :ةمازغإو .ةعادصلا ىف اهلاخدإ لضف .مهةعاضب نم عابملا ةدابز ىفراجتلا
 .:دحأ دريل كانود ماق دقلو . ةرطعملا عئاضبلا ءار يش ىلع نيكيلمتسملا

 فدل لع ىف نيرحبتملا ءابلعلا نم وهو .تيجلوك .ةعماج ةذتاسأ

 0 ىدحإ ىلإ بلط هنأ كلذ «لوقلا اذه ديت ةيلمع ة ةيرجتب

 . رياح دعا ىابتنرعو 4 يسن نط قأ رارطا 9
 وب ل عونلا سفن نم ىرخأ يق سما

 افوس] وعر ةوالا االول قذ اكيعنا بائاكت# كدلتع
 :لمعب كلاثؤد ماق دقلو .. ليلقلا الإ 'ةزظعملا ريغ نم عبي مل انني
 نزع ةوطملا تيرا رجلا تاديسلا لب جفت ىنس امنع انورتيا ةيئاصعا
 , ةقيقح ىلإ نونتي مل نمنأ دجو ه هنأ كلذ امج ةجدنلا تناكذ اهريغ

 ََك نوضعب ىلإ ليخو ءبراو ا نمنيفنصلا نيذه نيب فالتخالا

 ضعباا ىلإ ليخو « كلذل اهناضفف اسلم منأ ةرطعملا براوجلا
 رفح فالك نأ نبنم ةدحأو لقت لو « ارظنم لمجأ اهن ًارخآلا

 .:,.عي مل رخآلا ضعبلاو نطعم براوجلا ضعب نأ ىف طقف

 ؟ةتايفشتنسملا ىف الاجم اهل دجتسابتأ روظعلاب نولغتشملا عقوتيو

 -:تعبي قاسفن يثأت .امل نووكيل"ةرظعم شرف ىلع ئضزملا مانيش ذإ



 رطعم ملاسع
 ال قوي نيد كابخا ميسو نمذلا اقطاب

 ةيهافرلا بابسأ لك هيف ترسيت املاع «نآلا هيف شيعي ىذلا نم

 نأ نيهتكبلاةىلإ (ىنامالا ميسبأ نم هلعلو . ةاحلا لإ نانئمطالاو

 «فيكلملا ءاوملا ريطعت ةركف دوشنملا ملاعلا اذه ىف اموب ققحتت

 .ةناسناالا ىف ثعبي «ليمج رطع ىذششعنملا هرايت عم لم< ثيح
 دق اننأ حوليبو .:رطاخلل :ةنيكسوسفنلل ءوده هيف ءأبيط ًاروعش

 أنتي اذه... ,. ةركبفلا هذه قيقحت نم ىندأ وأ نيسوق باق انحبصأ

 ىسروه تريور مهْنم ؛ نوطعلا نفب نيلغتشملا ءاملعلا ضعب نآلا

 ةحتار فال 9 ىذ لجرلاب بقلملاو «كرويويتب قايميكلا
 0 ولما لا لرش ز] ينل ها قدها كلذ

 نم ةثعبنملا ةمركلا حئاورلا مشي الف فورظلا هدعست فوس
 نآل ءابهباش امو تاناولاعتارمو دولجلا غبادكن ك املا ضعب

 ناسنإلاب طيخحلا وللا ةرار- ةجرد فييكت عاطتسا دقو معلا

 ناسنإلا ةيهافر بابسأ نم ديزي نأ لجاعلا بيرقلا ف عيطتسيس



 م ١ "حج ل

 وأ

 ربوئصلا تيز 39 مه

 رعرعلا» ٠ ال/راب
 يرامزورا د قد مد

 مكتواللا ١ م١ زق

 نوميلا » ٠ وره

 ليبوربوسيا لوحك ٠ هو
 ءده .ني مجح 0 هنم [جح 9. لدعم - فاضيو

 :عادصلا ةلازإل اينولوك 0 ٠

 ىلخ ريثأ "مس 1

 (-1. 7 ردانقن 2

 عانعنلا تدز ه ١

 رطعم لو>ك » إو و«
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 ريوئصلا تعز ةيقوأ 3

 ( نيلامروف) ديهدلامروفلا لول 5 ١»
 ناوي 20

 ليو شلال عك ةقوأ 3

 مده نم مج لك ىلإ هنم (جح .٠" لدعم ءاملا فاضيو

 ةعمج ذاوملا

 ىضرملا رجح ىف رثني رطع (؟)

 هدنواللا تيز "مس مرر

 انيرفلا 0 مج يا

 سوتبلا وبلا تيز م رو

 دهدلامروفلا لولي وه آدم

 رطقم ءام ه / دو

 ليو مرسلا لوحك مج ؟مبرربا

 هذه نم جح لك ىلإ هنم [جح م. لدعم ءاملا فاضيو

 ةعمد< داوم ا
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 لفنرقلا تبز حش 6
 7 1 8نأك 2غ ذ , 14 35

 , .٠" دار اذه ىلع ( ةيحلانؤمللا ع و ١

 0 فدو أ هقرقلا ه 0 5

 0 .) لوحك مج م أ
 عت ام م لع اليلق 0 م مأن هذا يزل ]رب هايم

0 
 تومجرأا تدز مج ٠

 1 | ْ ا ا لاقترباا رشق لل ا

 موينارجلا 2

 تلا
 هدتواللا 0 0

 درولا 1 ١

 الينافلا يي ار

 ١ْ / / 0 ) لوحك ده 0

 حشو قام ماح ىلع ةلْيلق أفدي مث ءابأ ةثالث هيل عرال

1 

 مح مح 0-3 تس:

 دنا و : ةحص ضارغالا روطع

 هدواعلا 0 ا طع 0



 ب

 درولا تدز 1 مم ١ ١؟ركوح

 "مس 5 نكلا مجحلا ريصنب نأ ىلإ جسفنبلا تيز فاضيو

 : :ةولحلا ءالزايلا رطع

 نيراموك 2< كك

 نيمسأيلا ةصالخ ١» #موررو

 : درولا حور ' مس ١50

 22 لاقتربلارهز ةصالخ "مس 4١؟دو

 7 زوريتلا ةصالخ "مس 4١رو

 1 ' : سجرنلا رطع

 0 ل هب مجاب اذا

 ىاط د 0500

 ليكنوجلا ةصالخ "مس 206

 زوربيتلا ةصاللخ "مس 0/

 ١: تاكل : ل دانك روطع

 هدنواللا تيز ا

 كدا 9 2 1

 ركاا والا » 2 »ع

 نسوسلا روذج » ٠6
 هورولا تفز 2. ع
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 : + - حيسؤتبأا رطع

 نونوبألا لولحم ١ م1 ه8

 درولا حور ٠١ ١١١ر5
 نيمسايلا , » ١ |١ركوه

 نيسوسلا ه م» |١؟ركو

 لاقتريلا ه ه٠ ؟ةمرك

 ىعانصلا كسملا ه 5,

 عءانصلا جالي جناليلا تيز ه هاا

 ىواجلاةخبص 02086 مرر#

 2 - جسفنبلا رطع

 ىواجلا ةعبص مح اناا

 نسودلا ا ا

 كيما فيز" 2" ال

 نيعانلا و نا
 اساكلا تدز _ ١116



 25 | 6_5 ٠

 0 جسفتبلا رظع

 انلأ ند ؟ . ٠

 ا 28 2 0 ه

 ليثملا نون وي.الا 3 ١ نه

 نس وبلا جنتار 2 |٠.ه

 000 لا

 انوي يالا

 لؤورفتر فلا تالخ ١ و

 نيرام 1 0 انك

 نيلينافلا ١ مه
 تروعتزولا | كيفالج 94ه

 لاول ىريتلا دسك رديأ د

 ظ ليتويبوسيالا لينفلاتالخ 0006© كه
 م تل ا

 ٠ ٠١- 0ئعيبطلا . جسفنبلا تيز ٠١ '



 لا د

 : ١ نيمسأيلا رطع
 ١ ليزتبلا تالخ 7 ١

 -06- كيبابسلا فهدلا ما
 9 5 رظمألا - 5

 0 ا
 1 1 نونويأ و ع

 ا .٠ قييفالبالا للا 0 3

 : م_نيمسايلا رطع
 يأ اع نيمسايلا تدز رج + ١٠

 ٠ نيبورتوله 1 7:

 0 لا البلا م

 و لودش رت 2 0

 5-5ذ عا 1 ١

 ... . ىعانصلا تكلا 2 ١

 دأ نلأ 00 عع



 هد 976

 لور تدز "م 8

 توق كلر مج  الد»

 كسلا حور "مس 1١م

 درولاتيز ج ببرح

 كناوتلا لوف ةصالخ "يم م١ ؟مبرع

 (./.50) لوحك "مس م07

 :# بورتوياهلا رطع

 زوللا تودز 5ك رآ1

 دانزلا ةصالخ 5م ١؛را

 لوك 2 00

 رثنعلا حور مج 63_50

 لاقتربلا ازهزةحوز »> | را

 درولا حور م امرك

 نيليناف مج ؟4مد

 ةاؤرت طري



 ك0

 : لفن رقلا رطع

 لفت رقلا تدز 0 - ؟روع

 در ولا عئر 0

 لاقتربلا هز ه٠ ٠ ودرب

 الينأفلا ةغيص ه 0 ةرممإ

 : ىدأولا ةقينز رطع

 رملا زوللا تيز م

 ايساكالا حور ه و
 نيمسابلا ةصالخ » بده

 لاقتربللا رهز حور ٠ م.

 ديلولا فدل 1
 اليناغلا نهد عود هه |ن٠

 ١: - بورتويلطلا رظع

 نبي ورويله مج 161

 درولا تبز ه ١ عمرا

 نسما ةصالخ 5م م

 نيمسالا تب 1 مج ؟ عمم



 ىواحلا ةخيص

 " مسخن ى كلا مجحلا وصي نأ م 1 01 5 ك فاشب

 رض

 مس هدم ىلكلا رجحلا ريصي نأ ىلإ(: 4٠0 ) لوحك فاضي

 ةرشابم تيزلا باذي

 : درولا حور

 + الرمل درولا تد ز

 1 ا 3 | موينارجلا تيز

 م: همر: قكلا 2 1 ل

 9 معين ع

 مج عد( /: ٠١ ).نوناوأ

 مس هدا ٠( ./ 6 ياردبك

 : موينارجلا حور

 23 ل موينارجلا تيز

 م ايدول مجحلا حصي نأ ىلإ ( 8 6 ردو دك .نفانصب



 ]هل

520007 1 1 

 2 ' ١ 1 < 5 تيز 7 دو

 ةرازلا“ و 7 ارو

 ءأم "مس ايفر
 "م1 ا ك0 0

1 

 : رينعلا( © ط5 5ع )حور

 مدرع رنالدا نوحطم نسوس

 9 رس هاللدا )+5./٠( لوحك
 0 ا يع

 :زوللا حور
 10 .: ل

 0 رم زولل تدز
 ا 5 / 6 1 :

 "مس هكدا )5٠./.( لوحك

 1 0 ا ةرشإبم تيزلا باذي



 مد 9 ميم

 نيعأيلا حور 0
 :كسملا خود -2- |(

 1 (:/.4 )ل وحك 0/1

 ١ : ظ 1 تت رده

 ظ هل رم

 كنولال قام م 5١ر5

 : دنيارا# ب "را

 1 د 0 3 <



1# 

 ىعانص ىلورين مح 4

 لاقتربلا تيتا "نه 4

 نيرام وك م 06

 ليزنبلا تاللخ 0 16

 ىعانص كف 0 الزاي“

 000 رة:

 6( .٠ ) لؤحكلا:نم "مس 17٠١ جيزملا ىلإ فاضيو

 د الا لق 5س 9 ٠

 قا بتاوذ اينولوكلا ءام نم عاون نأ ضعب ريضحت نكمو

 وأ .كوتنملا وأ روفاكلا تي وكدا وحلا نك هب هفاضأب كلذو « ةصاخ

 1 « للا نم,تامارج ةةس وأ« « لوآلا نمنيمارجلدءمب ريودصلا

 0 اي راوكلا نم ل ظل ريحا ساس

 نوللا اب ايك١ دي رأ اذاف: ةفلتخم ناولاباب ولوتسلا ب زوحجبو

 رماحملا ل كقول وكلا رضخأ كلول- ايسصلا
 هند تليسنلا و1 ل اوطكللا ةطسازي دا طل | تتالاسلا نأ

 ةكلمعتسلا يتفتتلا قوللاب اهن ولت تبرأ اذإو . ءارصتبا نال
 2 سيزأب نجسفن 'ةغبض 6 ىرداشوتلا لاينتمت 5 ا

 زةضعلا وأ ركملاكلذل مدختسا رفصألانوللاب اهنيولت ديرأ اذ
 . تاغيصلا فاتخم نم كلذ ريغ 1

28) 



 د اع

 ( الفورثس) ليجنرتلاتدز لع نع

 لفنر فلا ال 2 ٠

 ىرامزوز ١» و ١

 جنراذلا 2 2 هز

 ص01 ) لوحكسلا نم ج٠ جيزملا ىلإ فاضيو

5 

 5 هر 6 ١ َْن عل كتف : 0-0 ٠

 هدنوال ل ا

 لاقتربلا رهز تيز » 7
 توم راتبي ز 2

 قلكلا نزولا ويسأل نأ إ ( : و١ ) . لوحك فاضيو

 م . هو.

 نومعللا تدز 0-2 1 3

 ئعيبط توومحر 2 0 اء]

 ىعانص 0 2 2 >3

 نيبورتويهه ه١ دب

 لينب رتلا تالخ 2 2
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 د 1 هتيضق ا 6 هل اصأ م ل اينكف و مسالا ىف هقح ظفح

 :ةدئاف كلذ ناكدقو ء انيراف مسا عويذوه كلذ « ره كا

 نم ىلكل ابلط ضفرت لا روطعلا لماعم نأ كلذ « دعب ايف هتلئاعل

 لظ دقلو . ةلئاعلا هذه سالم ناكو ةفيظولا ابلاط اهيلإ مدقت

 ا ميبصأف ل صضعب هر هودجأو "6 انمي كل انتا نواولا وك" 1 مسأ

 . اهنم ةديدع تايبكرت رطعلا اذحلو . اينولوكلا

000 
 نوع تيز م
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 ورش ف 07
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00 
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 بس | | © دس

 عميوضروم ماهأ هسفن ناسنإلا دج اذكهو : ةعانصلا زالببلا ند ريتعت

 اعف ريشنو . ةقيقدلا ةيعانصلا حاونلا-ف رارسأألا نم ريثكب طيخأ

 : ةعئاشلا تابيكرتلا ضعب ىلإ لب

 :اتولوكذلا هام

 «ىورت ةصق خيراتلا ىفاهطو ءاعويش ةيرطعلا داوملا 500

 هرمع نم نيثالثلا ف باش م ١707 ماع ايلاطيأ نم مدق هنأ كلذ

 «ةراخلاب لعشا كت ةثاملآلا نولوك, ةنيدم ىلإ نتف لوي هععا

 هلابعتسسا ر شنت |!ءناع رس ليمجرط > ريضحت عاطتسا و روطعلا ىوهيناكو
 ناكو ةدنوالل أاوتومجربااوذو ا آناكو

 ذل ىركلا لاقل ةبوةيتؤربرلا قمل لب مثمر ناوكمهث أب ”ناعمر لاطذلا ا لع
 وااو نك ةعئاشلا ررطعلا فااخ ناك اذه ىفو ؛ نيعم تيزةحئار

 .نالا هيهسن اميرةتو طقف دحاو تيزنم اهنم لك نوكستت تناك

 ناج ىمسملاولجرلا اذه دافحأ دحأ ءاج مث .ةصالخلا وأ حورلاب
 ةنيرنلا لإ ةينز قيولاوكم انيداسأ ؤ نظنللا اذه ليكالت قب لامعاو انو اف

1 
 ” لك هبيكرت ىفاوروحو ؛ مهتوب ىف نولوك ءام نوريثكسلا عنصو
 ىلع قلطي دحاو لك لظ كلذ عمو « هاوهو هجازم بساني امب

 ابلاطم مب احنا .ىدل ائيراق جتحاف« نولوك ءام مسأ هتيب ىف هعنص ام



 هد 1 ة84 د

 .هريضحت دارملا رطعلل ةيحالص رثكأ ةتبثملا داوملا عاونأ ىأ رعي

 :مويرطسقلاو كسملاكى اويحهلصأ اماهنف غاونأ ىلع نآلا تاتبثملاو

 انئانفيك ةفلوللااهثمو «تزرف ترفلاو ىلوشترلاو ىواجلاك ىتاي:لا اهتمو

 ىكسانيسلا لودكلاو نيبورتوولحلاو نيل.ئافلاو نراموكلا لثم

 :نكم دمأ لوطالهتحئار هيلع ظف# ةتبثم ةدامرطع لكلو .اهريغو

 اعيمج ذاوملا ام طلخت ىلا بسنلا حاصأ فرعي نأ كلذكهيلعو

 توبزلا دحأ ةبسن ةدايز ببست دق ذإ « ةباذج ةحئار اذ ارطع جتنتل

 تاحرد بسلا فرح نإ هلع نايك ءرلضلل قدا ||

 ىفاكشلا نمزلاو . ريضحتلا تايلمع فلتخم اهدنع ىرجت ىلا ةرازحلا

 رارسالا نم كلذ ريغو «شعنملا اهيط ربظي ىتح ة>ئارلا رمختل

 ىلا ةيملعلا عجارملا ىف ىتحو . اهرك ذ عناصملا حيبت ال ىلا ةيعانصلا

 ةذه نم هتلغ ىوز ام اهف ءىراقلا دحب ال ةءانصلا ءذه لوانتت

 كنب ننمأءأ زدغ] ةسمخ نأ ام طمع كنت ىنكااذ 13! الثفتتمللال

 كدلا/ندهلا وك ةناؤل عجارملا هذه نإف هتغانص ىف لخدت اذك

 دحاولا تئزلا نأ فيكانيأر دقو : تيزلا اذه هنم نوكي نأ بجي

 بجو: دقو . رداصملا فالتخاب هصاوخ ضعبو هتحئار فلت

 وأ نيردصم نم ةسنلا ءازجالا هذه نوكت نأ انايحأ نفلا ةقد
 اهنا عجارملا 3 ليصافتلا هذ ده لهم 5 الإ كاذ عمو زكأ



 ا

 ابقلغ كح مث , ةفاجو ةفيظن تاجاجز ىف أبعي ذئدنعو ءامامت اقئار
 . لاعتسالل ا اص رطعلا حبصي اذبو

 ىف رمآلا نأ ىلع ءروطعلا ريضحت ةيفيك نع ةرباع ةركف هذه

 ىف ةئئاف ةساسحو ةليوط ةربخو ريثك نارم ىلإ جات< هليصافت

 اددعت اهعاونأ تددعت دق هيرطعلا تويزلا نأ كلذ « مثلا باصعأ

 زيبقلاو اهب ماملإلا اهيف صصختملا ريغ ىلع قشي مبصأ ثيحب الئاه
 قطانم ىف تعرز تاتابن نم ةصلختسملا دحاولا تيزلا عاونأ نيب

 ىأ ةئيبلا فالتخاب هت-ئار فاتخت ىعيبطلا تيزأا نأ كلذ , ةغلطم

 ا نودن نأ كلذك 0 عناص ىلعو ؛ تابثلا اف 0

 ىذلا « ىقنلا ىليثآلا عوالا ند هنأو همدختسي ىذلا لودكلا عون

 هنوكسا عساو ىدم ىلع اهرشنيو « تيزلا ةحئار رهظي هناب زاتمي

 دجو دقو ؛هعانصلا هذمل اصيصخ ريض يذلاو ؛رياطتلاةءيرسةدام

 امضعيلو روطعلا ةءانصا حاصتالىرخاألا ل ويكلا عاونأ مظعم نأ

 «نيريثكسلا عي رضي هناف الثم ليثلال وحكسلاك ةحصلا لع راضرنثأت

 دق هنأ لع « علا ف هلاعتسا كاملا نم ريثك ميئاول مرت كلذلو

 داومب ةركرملا روظعلا نضعب_ ىف ليثالا. لوحكلا !نع ضاعتسي

 ليذنبلا تاوزنبو ليزنيلا لوحكملاو لويذبرتلا لثم ىرخأ
 .نأ كاذك روطعلاعناص ىلعو . اهريغو ليبوربوسيالا لوحكتلاو



 روذعءااريضح

 عوضوم نع ب .ةيضاسملا لوصفلا ةءارقدعب نوريثكلا وبصي دق

 قوادة « اهريضحن ةيفيكت ءى وشلا ضعب ماملالا ىلإ روطد ||

 ىف ةريخخ ب تاسيكرأو « ةيرظ ةياوهو « ةليمج ةينف ةعتم كلذ مايقلا

 روطعلا ريض و . ىدام رفو نم كلذ ىف امع الضف؛5 ةقيقد ةعانص

 لماخت نأ ومو: نح او لعن اه تاق نراك قو و جصتإ 10 12

 ًافدتم :ةنيعمبسفب هريض# دارا رطعلا, ةصاخلا تاتبئماو تورلا

 نه ابعم نوكي دق ام بوذ»و اعمج ابجازتما 2 ) ىنام مامح ىلع

 ؛ىقنلا ليثالا ل وحكتلا اهيلإ فاضي مث ؛هريغو ىواجلاك ةبلص ماسجأ

 روهشوأ عيباسأ وأ مايل تقولا ضعب كرتيو ءاديج طيلخلا جربو

 ةحتارلارمتختل  هريضحت دارملا رطعلا عون ىلع فقوتيكلذو

 قي كلذو دمجتلا ةجرد ىلإ لصي نأ نود لولخلا درس م ءاديج

 دعب مشربو « ناب وذلل ةلباقريغ داوم نم هب نوكي دق ام لاصفنا متي

 مويسنغملا تانوبرك نم ةقبطب نطيم حيشرت قرو لالخ كلذ

 حيشرلاحبص, نأىلإ حيشرتلاراركت ىلإ آلا جاتحي دقو . ةمعانلا



 0# ١ هه" تل

 اودجو «ليزنيلا تالخىه ةدام امن .تاسيكلا عاطتساو

 دعانمو «نآلا لإ ةنع ليدي: لمعتشت تحيبصأف ءنيعسابلا ةحار امل

 بيكرت ةلواحم ىف نويئايميكسلا درطتساو اهفيلاكت ةلق ابجاور ىلع

 لاعتسا عاشو «ةيناويحوأ ةيتابن نم ةيعيبطلاروطعلا ةحتار اهل داوم

 اهفاشإ كحبصإو © نوطعلا ريض ى ”ةعاصل تاكل

 لمكت امهنمالك نأ ذإ ءروطعلا ةءانص ىف (ىمارمأ ةيعيبطلا داوملا ىلإ

 صخرلروطعلا ةعانص ف. اك: نم للقت ةيعانصلا تايكرملاف ؛ىرخألا

 تناكل اهالولو نيريثكسا!لوانتم قروطعلا نامتأ لدجت اذبو« اهنامتأ

 قوفت ةيعيبطلا روطعلاو : هيلع ىه امن ريثكب لغأ روطغلا راعسأ

 ازمأ ةعانصلا تاكرملالإ اهتاضإ قوكنت كلَذبَو ةدوج ةعاعضلا

 ١ ار طردشلا صمألا لك ايزو حج
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 د ومي ب

 ىرعت هيلإ ىذلا لاعفلارصنعلا لصف كلذ دعب نامات عاطتساو

 « نوريأ هامسأو « امهضعبا نيتبراقتملا نسوسلاو جسفنبلا اتحنار

 فسأل أطخأ نأ هلمعم يف ايعانص هريضحت لواح امل هنأ ثدحو

 ةقيرطل هريدقت ىف دعب ايف حضتيس ديعسلا ظحلل 50

 ىلع لصحيس نوتسالاولارتسلا 3 طاخ 0 ِنظ ذإ «ريضحتتلا

 1 ا هل تيلخأ كيدملا]كرملا نيل و حا لا هدهدل مكرم

 نيصو ١ وينع لماعلا ءاخ ءابفظن ىف لمعملا ىف لقاعا نساكلا

 هن َنيِعْيَسيل ساكلا ف-هيّكسو ةيندعما ضاخحاأللا دحأب  ظحلا

 ةفدصلا ثرعل اذكهو . جسفنبلا ةحار لالا ىف تثعبناف ءاهفيظنت ىلع

 امف همسإ ر“حو لاعفلا رصنعلا اذه ريض# ةقيرط نابت ىف اهرود

 ءرالود ةئامسمخ ما مو» ماع فهنملطرلا عيبو ؛ نونويأ ىلإ دعب
 هراعسأ تضفخلا عساو قاطن ىلع هجاتنإ ىف لماعملا تذخأ الو

 . اكيرمأ يف طقف تارالود ةرشع ىلإ تلصو ىح ًاريبك ًاضافخلا

 1/1 ماع و ءايعانص كسسملا ريض ىلإ كلذكن ويئايميك-!اهجتاو

 ةجلاعم كلذو هببشت ةحتار اهل ةيئايميك ةدام ىلع هيباك رنرف لصح

 لجس م1887 ماع ويأوي ؟ىفو. ةينوزألا تايكرم ا ضعبب نزنيلا

 هبشن ليكنوت هامسأ ديدج بكرا هريض## ةقيرط رواب تربلا
 . ةحتارلا ىف ًاضيأ كسملا



0 

 فرعي: نأ: هيلع ةأاهويغ كازذ:ىم اذكو.ءانجتك لا, لسقذكو

 فرعي نأ ةباهنلا ىف هيلعو ءاهضعب ىلإ ةبسنلاب تارذلا هذه بيئرت
 1 : ضاوملا ةذهبب بكره ريضخت ةثكع فنك

 كاز وردا نه اه يصل ا رعاطتلا طع اخ كد
 هيقت ةحئاو ةداملا هدحلو . نزتيلاو كنتوزالا ضياع نم اهورضح

 كلذك اميعيو ؛ةدوج لقأ اكل و ؛:راازوللا تيزةحتار ام دح ىلإ

 ىف اهاعتسا َنِع لّدع كلذلو ءةعرسب ابصتعدلكخلا نآو؛ هما اينأ

 ةينط :ةئار امل هدام كوك اها ركمذب ةطيتح تاطاب] الاء للا

 . امعانص ترضح

 ىو
 دازللا دا ازعنو افعاشط* حي زاموكللا هدام ليضع ع انكر

 ىرتش مأو هعمأ باش ىزيلجإ اسك كلذ لعب نم

 . هدنواللا تيز ىف ةدوجوم لا

 م1/10/ ماعنيل رب ةعماج ةذتاسأ دحأ ناعات دنانيدرف عاطتساو

 روطعلا ىف ةرثكحب لمعءتدست ىهو « ايعانص نيلينافلا ةدام ريضحت

 تايؤاحلاو تي وكسلا و اهتال كو سلا تالوك أملا ضعب نادك دف

 نم هريغ اهرضحو « رونصلا بشخ نم اهرضح ءابيط |عط اهريغو
 0 ول شعابص نع ةناتلل سل داع



 دس ءاآلاب

 تانئلاوأ ناورملا وأ ناسنالا مسج ةدوجوملا داوملا نأ نودقتعي

 لوصول لإ لاباس الو نر ةيطاةر هلا اه وتس أ ةيفخ ةوقريثأ تشد قل

 ائيلواءللراهوذريذت ءاجخ «داوملا هذهلاهع:صةيفيك ةفرعم ىلإ ناسنالا

 هذه ىلع ًايضاق مويساتوبلا تانايس عم رداشونلا تاتيزبك لءافتب

 هقيدص ىلا ددصلا اذه ىف بتك هنأ ركذي امو ةئطاخلا:ةركسفلا

 ةجاح نودب !:ٍلواباارضحأ نأ عيطتسأ ىنإ ه ىفايميكسلاسويليزرب

 ! كك أب ناسا هك لإ

 ا تااانععط ناكو ةميوصمل ءايطخكلا قسد حيلا كا دقت والا

 لمعملا ىف ةيرطعلا تويزلا بيكرت ةلواحم ىلإ نييئايميكسلا ريكفت

 رض ىكل .هنأ كلذ« ًائيطب رامضملا اذه ىف مدقتلا ناكنكلو

 هيلع ناوي وأ تابثلا اهبطعي يلا كلت هبشت ةيرطع ةدام ناسنالا
 لاعفلا رصنعلا اهنم صلختسيو « ًادج ةيقث ةريخألا ىلع لصح نأ

 انقلطتأ 5 كيرلا نال ةحئازلا ئرمت هيلا ىلا امك رت ق لخادلا

 ءهنم ةثعبنملا ةحئارلا تاذب ابلك تسيل ةديدعداوم نم طيلخ لولا

 ا لا تالسعلا نم هذه لس الخسال ان دناعو

 للا 2 ا لا ضبا ع انطعب لست ىف ةيحسملا ىرطلا
 اذه تلا ككرتلا نعي نأ كلذ دعب قابملكلا لغو - لك

 «نوبركلا نم تارذ اذك نم نوكتي هنأ ددحو ؛لاعفلا رصنعلا



 كا ا

 ءايلعلا مامأ ًاعستم لاجما لاز امو « اهتاهبش  جاتنإ ءاملعلا رودقم ىف

 ىاتقو أليم هنأ: توققوقرم كلذ عمو « ناديملا اذه ىف ثحبلل

 #2 نراجتلاق ا وسالا ىذغت ا م هيف ةءعانصلا روطعلا نوكتت لوقتسسملا

 ةرادص'ناكم نعةياختم يناثلا ماما ىف ذأ ةيتابنلا تويرلا حبصتو

 ىف درطضملا مدقتلا لضفبديعبب تقولا اذه سيلو «نأآلا هلت ئدلا

 . ةيملعلا ثودبلا

 قط انقل انعراوق نبط ىلا طئاك  وطعلانأ -انل نيب قيسشاع

 ضب هزرفت امو ةيتابن تايغضو تويز نم ةعيبطلا ةيمتام

 طف نازدصم كانه ناك هنأ ىأ ءاهركذ انفاسأ ىلا تاناويجلا
 دع نم اهلا عتساناسنالا: أدي نأ نم ةنرطعلا .داوملا لعلوصجلا

 لا كاذك ترما لالا نأ 0 نأ اننكميو ؛نيبرصملا ءامدق

 نه نيرششعلاو ةنماثلا ىف باش جن عساتلا نرقلا علطم

 ”ننيض 2 ق انناملأ 2 ءايوكلاب ١ لجتمشل < 58 3 د هعمأ هرمع

 ضءعبو نانالا اهزرفي ىتلا ةداملا ىهو «هلمعم ىف ائيلوايلا ةدام

 ناسنإ حجني ةرم لوأ هذه تناكو «لوبلاتازارفا نم تاناويجلا

 ماع كلذ ناكو اهيلع افقو تناك ةدام جاتنا و ةعيبطلا ديلقت ىف اهف

 ءايويكلا نم عرف ملاع ىف تف لوأ ةبرجتلا هذه تربتعاو . مام

 طوناك ذإ اديدج اثدح ءاملعلل ناكو .ةيوضعلا ءايميكلاب نآلا ىهسي



 ةعابم روطع

 توبزلا بيكرت ةفرعم ىلإ نمز نم ءايميكلاا ءابلع ريكست هجنإ

  الوأ كلذ ىلإ مهعفد ؛ةفلتخلا تاتابنلا امتوكست ىتلا ةيرطعلا

 نع ثحبلاو ةقيقحلا ةفرعم ىلا نوقوتي لع لاجرك مهتعيبطب؛مهنأ

 توبزلا هذه نأ  ايناث «  اهانافخ فيثكو ةعيبطلا رارسأ

 اماع لوصحلا ىلع ردقي ال نلا ةعفتره ةعيبطلا ات ىتلا ةيرطعلا

 011 ةافاشأ رشح مهنكمأ ولف «شيعلا نم ةطنس قوأ نم الآ

 ايا رشا لع نورثكلا ليقأو ء اريبك .اضانخنا ناملا تضرخقل

 توبزلا ريض ةلواح ىف طاشنلا اذهرس كردن نأ اننكمي كلذ نمو
 . نفلا اذهب متت ىتلا ةفلتخلا لماعملا ىف ةيرطعلا

 كانه نكسلو . اهنم ديدعلا بيكرت ىلإ العف ءايلعلال صوت دقلو

 اناملك تروس ىلا تريلا نأوب ءابلفننانأ ىكع ال .ةعيتح

 احل ًارارسأ ةعيبطلا ىف نأ كلذ «ةيعيبطلا تويزلا ةدوج ىلا لصت مل

 تاق ا نوال الل .انن اف ابيع امك نفعت لإ لعب للعلا لصي

 ناك الإو ءداوملا هذه تاناويحلاوأ تاتاينلان وكس: فيك ليصفتلاب



 طلع

 « قاذملا عذال 5 ةمعركلا نيوأ ةينقي نواىدذ تام ةئره لع جزاطلا

 ف بتنذ] ىد ةيبط حبصت ايكتلاو 6 ةلويقم ريغ ةريثم ةحئار ىذ

 ل وسلا

 هنوق ةحئار ىذا تدزند ةليدض ةينسل مويرطسقلا ىودو

 حوارت# ةيجنتار ةدامو « نيرطسقلاىمستةيرولب ةدام اضيأ ىو<و

 رننعلا نالا نورم< هوي راسا َندو 7 ا 6 نس م اي

 2ك مالكلا قيس يذلا ىعانصلا

 وبك ميج <(ج هيد <



 ا

 .نكلو « دابزلا زارفإ ىلع ناويحلل عفادلا طيضلاب فرعي الو

 هسفن نع ناويحلا عافد لئاسو نم ةليسو كلذ توكي نأ لمت<

 تفقو ةبمك ةحئار نم دابؤلا هيلع نوكس ال أرظن

 . هنع تان اويحلا

 جالع 2 7-5 نبا همهصو دقلو كدحي كنمأ لدم فورعم دايزلاو

 كدعَتلدو هزا ذأ
 ه .٠

 هنومدختتسي سائلا ناكو عادصلاو مزي:امورلاو مرولاو ةريرعشقلا

 تاءانصلا ضعب ىفو حورجلا نهدو ةنيزلا قيحاسم ىف اضيأ

 ثوأ ةيغصداومةفاضاب داب زلا|ش غيام اريثكو . نوباصلا ريطعتك

 ةدوج سيلهنكل و لماعملاف ىعانصدابز نآلا رضحو .هيلا هريغوأ

 ,ىتم تخت دابزلل ةهيركتلا ةحئارلا نأ ظحاليو . ىعيبطلا دابزلا

 . لوكا ف انيذأ

 موي رطسقلا

 وهو«مويرطسقلا ناويح ىفةدوجوم ةصاخ ددغ نم زارفإ وه

 امهنمو « ايسورو ادنك ىف شيعي ءورف هوسكي ضراق ناويح
 ذجويو . ىلوألا نم اسال ةيرطعلاةداملا هذه نمهتجاحملاعلا دمتسي

 ناوي نمعزتنت ةصاخ دد:ىف تالاو ركذلا نم لك فزارفالا اذه

 مويرطسقلادجويو .فىّتح ةنيهةرارحلوأ سمشلل ضرعتو هلتقدعب



 هنم مهءاج ىذلا رددملا قبغلا هحرب ,طابخو مهسفنأ نوعتعو

 ةئودبسناو ءاطق نفاس ذإ.(ةلازعتدا نع اوكيحلاو (مهس وفن ةتفاغل

 مجحلا ىفهئع تفاتخ هنأ الإ ؛لكشلا ىف ىداعلا طقلا هبشيءذاب رلا ظق
 شيعي وهز ؛ مخضأ و رصقأ هلج 0001 وطأ هربجوو همسك

 . ,كواتجب و ناليسو هيطقوبسو هدي زؤ] طايباوأ و نيصلا زييدتبللا ىف

 اذه زاتمبو؛ قيرفالا طقلا نم ءاج اه دابزلا عاونأ دوجأو

 ؛ىرخاللا طلغقلا اهزرفت ىلاكلتنم رثك أ ةيكن ري هنأب اضيأظقلا

 لوطو غدق ىلإ هعافتراو مادقأ ةثالث ىلإ طقلا اذه لوط لصيو

 . مسجلا نول نمتقأ هنولو ةيضرع طو طخ ططخم ةضون 1 ىلإ ليذلا

 ةريذصلا رودطلا ىلع شيعي ؛ موحللا تالكأ نم دابزلا ظقو

 .اليل ةتسرف:نغ ثحبب وهو « تارشحلاو عدافضلاو تايبدثلاو

 كلو فم ترتدي نم ىف هنانسأ سرغ نع مجحب ال سرش وه و

 عيطتسي ال صفق قهوعضي ناب كلذوةنم مرذح داب زلا وعماج ذخأي

 ةصاختا رفا شر واقع نيفاةاي“رلا« | وع نو ةئف' سفن كارخ ةرالب خأ

 اذإ اريثك دادزت دابزا) ةيك تناك املو . ةقعلم ةظاسوب اهف غمجتي

 ىف هزارفإ دادزيف هبضغ ةراثإ ىلإ نودمعي كلذإ طَّقلا بضغ ريثأ

 ايجردت دمج هتكسلو ؛نوالا رفصأ جزا لئاسةئيهىلغ جرو «لالا

 , ءاوهلاب هدسكأتل هنول مثدرو اماوق دبزلا نم دمجأ ميبصي ىتح

0070 





 ع قا

 . بضلا كسسم مسا كسملا نم عونلا اذه
 .ىوحت الثف  «كسملا ىح ةحنار ئطعتام تاتابنلا نم كانه

 كلذلو ءكسملا ةكار هل اتيز نك ا مكسللا تاين ٍبويح

 ةفاجلا روذجلا ىو كلذكو « كسملا بوبح مسا اهلع نوقلطي
 ىمست اذلو اضيأ ةحئارلا هذه هل ايرطع اتيز لبعس الوي رف تاينل

 . كسملا روذي كلذك

 ارولفيدنارج ايراوج ةرجش نم ثعبني ةيسنرفلا هناغ فو
 ءالل نم صخالا ىلعو اهم ءزج لك نمحوفت ىهو «كسملا ةحئار

 بشخ مسا انايحأ ةرجشلا هذه بشخ ىلع نوةلطيو « اهشخ

 مالكلا قبس ىذلا روتيجلالا ناويح ىلإ ةيسن كلذو روتيجيلالا

 .اًايلنمو ءاثأ نع

 ءىث اهف ةحئار هل ستاكسم سايميم همها رخآ تابن كانهو

 ىلع روطعلا عانص عجشت مل ادج ةفيعض اعكلو «كلملا نه

 . تابنلا اذه مادختسا

 دايزلا

 دابزلاب نوبيطتي نثلا كئلوأ فرع ول هنأ نظلا ىلع باغي



 راقنملا ىذ كم.لاو تايحلاو روقصلاو موبلاو كيم األا:حاسقلاو

 مسوم أدب نيح فولآلاب نوجرخي ذإ ؛هنم نودايصلا هديصي امو
 نوتًاياموي نيعبس مسوملا رمتسيو «ربمسيد نم فصتنملا ىف هديص

 ىلع اضيأ روطعلا راجت لصح اك ٠ نأشدولجلا ةعانص ىف هل ثيح

 .تامارج عبراب اهتاعمو ليذلاب ىلا ةدئازلا عطقب كلذو هكسم

 دقلو . نءءوبسا ةدل لو>كلا ىف طيلخلا عقنو أفطملا ريجلا نم
 ريطعت ىف كسملا اذه لاعتسا رشع عساتلا نرقلا ىف مهضعب لواح

 .كلذإو ؛ةيوق ةحئارلا اودحب ملم هلامعّتسأ 0ك نكلونوباصلا

 نوسكراو ليد ةعماج نوتفتس بيليق امه ةئاحبلا نم نانثا دمع

 ”اهتيوقتىف احلفأ العفو ةحنارلا هذه ةيوقت ةلواحم ىلإ انايسيول ةعماجب

 _ضعب ةذك ا قيرط نَا كلذو هيلع تناك امع ةرم نيسمخ

 مل اهناف هأ نم نكي .اميم نكلؤ . كسلا اذه ىف ةدوجوم ا داوملا

 5 ىيبطلا كسملاةدوج ل اهتدوج ْق لصت

 ناويح ا نم كسلا عون ىلع نولصح ليزارنلا فو

 ةدحاووق احلا تحت اهم ناتنثا . ةيزارفإددغعبرأ اهءروتيجيلاهمس]

 ةنبجج ةئيه لبع ابكسم ددغلا هذه زرفتو 0 بناج لك ىلع

 ىلع ليزاربلا لهأ قلطيو : هرفصلا ىلإ براض !منول ماوَلا ةفيثك

 اهدل+ اهديص ءارو نم نوعس 04 نارئفلا هذه نم نييالملا ىلع اهف





 كسمملا هاش

 لص ال انكلو تما“ َّق ام اة 3 كافكا دأوم كانه

 اللّئَم اكيزمأ قف 2 تاتاينلاو تاناويجلا ضب اهزرفت؛هتدوج لآ

 شيعي تاعشنت ملا رثكش . ترج اناء ؤبول ةقطئم ىف صخالا لعو
 همسجل وط غابي بيكرتلا قيثو مسجلا ىوقناويج وهو «كسملا رأف

 اهل ةدئاز هليذ قبل تاصوب ردع هليذ لوطو ةصوب اريج نا

 اذ ناويحلا ىعم كلذلو هت<عار ىف كلدملاب ةببش.ةدام زرفت.ددغ

 3 ىالاو 0 نلأ ُّق هدوج وم ىهو ءرسالا

 كانهرأفلا اذهشيعيو :صخألا لع عيب رلاىف ةحئارلا هذه حوفتو

 َّق هإ 011 ىو« هنماأ كتالدعأ نم ةداخلا اتاي رأت ةمضعب 0 ىلع

 أقمت قسم كس وهو نيطلاو باشعالا نس افمتسللا هذه

 ىرأ لع 00 زيااهدو تأرد> هيف 2 هل لاين بجعل

 ةعب رأىلإنيمدق ماملا حاط س نعول لق ب رك نكس وهو 6 ءاملأ

 كب ل ذإ ايلا دالوالل تضخم هتارجح ركاو : مادقأ

 أمو ىلاعلا ناضيفلا وأ طحقلا ونس قأت نأ الإ اهنم دح ال

 (سرعنبانمعون وهو ) عقاجلاكنملاك ىرخاللا تانا زبللا ميمرتت



 د

 . اهريغو ةبرتالاو ىفاجلا#

 همزل. ام ىلع لوصحلا ىف اريبك ادامتعا نيضلا ىلع ملاعلا دمتعيو

 ١,./٠ نم برقي ام اهدحو نيكروت ةكَدَم .دصت ذإ كقللا نمع

 ظباحك ثرح نيكنان نه زاكام هدوجأو ؛ هنسملاعلا كلج سارا

 ا هشغ مدعب كلذو مهتعع نسحو هن واق: ىلع كانه زاجتلا

 ةدام هنم /٠ نو  ه. نيب ام ىو< فاجلا ديجلا كسملاو

 ىف نابوذلل ةلباق ةدام هنم ٠١ - ١٠ .٠ ؟. ءاملا ىف نابوذلل ةلباق“

 ديزبالو ماو دس نيبأم هب ةبوطرلا ةيسن حوارتتو « لوحكلا

 ةيوضع ةدام لصف نكمأ ىةاو::/.م نع هقرح نع فلختملا دامرلا

 دام ىهو هنم 7 ؟ ّ ءهرو نب اهتبسنحوارت:نوكسملا 5-0-7

 رصانعلا دحأ ةداملا هذه ريتعتو ةوقب كسملا ة<ار اف ىلجتت ةينيز

 ىلإ كسملا فاضي ام ًاريثكو . كسملا ةحتار ىزعت اهملا ىتلا ةلاغفلا

 1ليااط تيثمل رجلا ةيرطعلا داوملاأ

 لماعملا ىف ايعانص كسملا ريضحتب نويئايميكتلا ماق دقلو'

 : ةكيطلافانملا نم درج لقأ ةنم رفحا نأ دعو



 فة هر

 هنوبيصي اممدق اوناك دّقف ٠ لازغلا ةايح ىلع ءاضقلا نودب كسملا

 لازغ نيب نوقرفي الو « هكسم ىلع لوصحلا ليبس ىف هنم لتقع

 قف ذر 81 لفم 0
 ام اموي مدعي نأ هنأشو هوكرت مهنأ ول ىجريو دعب كسملا زارفإ

 هيف ام: ةمشجلاةيداملا ةراسخلا نم: اذه ىف ناك دقلو ٠ كنملاب

 نأو ةليئَص لازغلا اهزرفي ىتلا ةيمحسلا نأ انيعار اذإ اهسال

 اولتقي نأ نذإ مهباع ناكف هنم ةريبك تاينك ىلإ جاتح ملاعلا

 كازغلا لسانت نأ كلذ ىلإ انفضأ اذإف « نالرغلا نم فولألا
 ىهديصلا ىف ةئطاخلا ةقيرطلا هذهل ةيمتحلا ةجيتنلا نإف دودحم

 كا تا طم ناد كلذلو .اماموي ناووللا ضرقتي نأ

 ؛ىنفي ال ىح لازغلا لتق ام مرحت تاعبرشت رادصإ ىف تعراس

 اللا تبتلا ةموكخ تلعج التف ؛ةمراص تابوقَعلا اهضعب تاعجو»

 ىف كلذ دعب نودايصلا أدبو . ديلا عطق وه رمألا اذه ةفلاخم ىلع

 ولح ثيح ةسوشم نلكلم] ف العض مثو خاخفلا ةقيرط عابتإ

 ةفوشكم عضولا اذه كس اةحتفنوكستو ايخرتسمدقري نأ لازغلل

 . ناويحلل ررض ىندأ الب هعازتنا مهلع لوسيف

 نوريثكلا دمعي كلذلو«نعلا ةيلاغلا ةيرطعلا داوملانمكسملاو

 مدلاو تايلالزلاك ةبيرغ داوم ةفاضاب كلذو ؛هشغ ىلإ راجتلا نم



 يه مح

 انركذت اذه لعل و 3 اك حبصأو تفج كل ذتاللا مدلأ أله نو

 عقترا ال ىديشخالا روفاك حدم ىف ىفتملا برطلا وأهلاقامب اضرع

 ًادبع ناك دقو كلل لا ةكيدأ ىلإ
 لارغلا مد ضعب كيملا ناف مهم تنأو مانالا قفت نإف

 نه اليوط احدر اولظ نييئيصلا نأ ىذلاب ردج وه امو

 نم مهتءاقوو براقعلا درط ىلع كسلا ةردق ىف نودقتعي نامزلا

 براقعلا سرتفي لازغلا نأ ىلإ هعجرم اذه نوكي دقو « اهتاغدل

 كسملا نم ةعطق لمح درحي نأ نوينيصلا ليخت اذه نمو« اه'راذإ
 مس درج ادرك كس اهمال نراقعلا نه ةياقوال ةعجأت ةليسو

 :١ لازغلا أهودعب اهتحار

 فلكي لبةئيهلا رومالا نم سل نالرغلا نمعونلا اذه لديصو

 تسول ديصلا تالكب امام ىو 5 ةمرظع ةمشم ن.دايصلا

 قطانملاف اودع عرسأ هنال «لازغلا اذه لاح لدم ىف ىودجتاذب

 دوعبو 4 اكةبق ف عقيل خاخفلاب هديص ىلع لوةيعتسل مثو

 هئادعلةسيرف لازغلا عصب الإ َىح ةدب دع تأرم نوع دايصلا

 لعل وصحلا ىف قرطلا ملأ هذه خاخفلا ةقيرط نأ دجو دقلو



 دك

 ابباذتجاوىثثالا ءارغال ةليسو زارفالا اذه نأ حولي نكلو كسللل

 اذإف ءددحم نامز هل زارفالا نأ كلذد. وي «قبعلاهريبع لعفب ؛ هوحن

 زارفا قف ا بابشلا رود غلبو هدوع ىوقو ركذلا دهأ ف دتقلا

 ,لطب ةوقلا هيف تدهو ةوخسشلا روط ىف لخد اذإ ىح كسملا

 .زارفالا اذه

 ١ اي ةيلاتلا فحل لايجك مدع قظانم كسملا كلويغ نطتيو

 *<و ؟,*!طو ضرعىطخ نيب امو*١00 ؟, هيل رطل ايف أ

 ايلوغنم ىف اضيأ دجوي 5« صخالا ىلع نيصلا ىف هدوجو رثكسيو
 .شيعب وهو . ةيلامشلا ابرييس ىف ةليثض .تايمكب دجويو « تبتلاو

 « اعيطق عمجتي الو اجاوزأ اجاوزأ ريسيبلاغلا ىفو «ةيرب ةشيع

 .. ءابقرلا نبعأ نع اديعب هسفنب جوز لك ل مض نأ كلذ. دصقي هنأكو

 هئاذغ نع ثحبد وهو ! . . ءاوح تنبو مدآ نا لعفي اك امام

 ةدئاف ىف نودقتعي نومدقاألا ناك دقلو ءركابلا حابصلا ىف وأ اليل

 ضارمألا نم ريثك جالعل انيس نبا هفصوو ءىطلا جالعلا ىف كسملا

 قرشلاىهتادهاشم نع ولوبوكرام ةلاحرلا الكل م هةية فانوو

 .حالص لسرأ نيح ىداليملا رشع قاثلا نرقلا ذنم ابوروأ هتفرعو

 نم نوريثكلا دقتعاو ءاموز روطاربما ىلإ هنمةيده ىبوبالا نيدلا

 - قرشلا نم ةئفادلا قطانملا ف شيعي ناويج مد وه كيمملانأ ةحيئرفلا



 كليسملا

 ذنم فرع .« نيريثكملا ىلإ ةيرطعلا داوملا ب>أ نم كسملا

 ىعسملا نالزغلا عاونأ دحأ نم صاخ زارفإ وهو. « ةديعب نامزأ

 هل نرقلا ميدع رتحم ىدثلا تاوذ نم ناويح وهو ىسملا ىظلاب

 ميدع نودك داكنو « ةليوط ةيوعم ةأئقو تادعم عبرأو نافلظ

 بئاسلا هفرط دنع ةفرقلا هبشي هنول فيثك ريو ىطغم « بنذلا

 ظيلغ بلص دعجتلا دددش رولا اذه +: رس ةدعاقلا دنع هنكلو

 :ثعتفلا/ هنقتمتقلا#) انه بعأ نكت دات :كقفلا لس

 « هلثحلا دلج تخت دجوب صاخ سيك ىف هكسم لازغلا زرفيو
 كنا دزا نفل ف ثيكعرلا:تتعلا:ىزشيرال اطال ىورتالو



 كالذو «فيرط زاتخاب هتواقن ئدم نيصلا ىلاهأ رخو . ةيوضلا

 8 ءايقن ريثعلا :راتعأا# اك تباذ اذاف «ىلغي ىاش ىلإ هنم ةمطق ةئاضاب

 ش ' : اشوشغم ريتعأ هنم ءرج بذي م

 ءاللا دلت ع هش ظ دجوت ىف هلاك ءلاي 4م دشن ةدام كانهو

 صاّوخلاو ىعونلا نزولاو روظألا ىف هماشتو ريذعلا دجوي ثيح

 اذإ ةشه .حبصت اهنأ ىفو ةحنارلا ىف اليلق هفلاخت اهنأ الإ ةيعيبطلا
 ىذلاى 1 ةحلا ريزعلا فال لاعتسا نو هده لد هانا ىازااو اع ىضذقنأ

 ىلع نوقلطي كلذلو « قاوتشلا هيلع ترم امبم يشاع الذ ْ ىلا

 نكمي ةيملع قرط نم كانه سيلو بذاكلا ربدعلا مسا ةداملا هذه
 كلذ ق+ورعس هو بذاكلا ريدعلا نم ىقيقحلا ريثعلا لصف ام

 سيو « ليلحتلاو ملعلا ىلع دءتعي ام رثكأ روطعلا عناضةربخ ىلع
 دق لارسال مت" ناةللاو ةراخل نان" ينرذتن[ رتل, ادم

 حضتي كلؤعنل لثمو ؛لعلل نوكي ال ثيحوك-حلا لع ةردقلا مل نوك ْ

 نيب ليلحتلا زيم ال دحاو عون نم نوكن دقف الشم رولا ىف

 براشلا' عيطتسي كلذ عمو رخآلا ضعبلاو اهنف تاجاجز ضعي

 . هنأ رمو هتريخ كح اهنوب زييقلا

 ةدام هريض## س عأ ععانص ريثع لماعملا ىف نآلا رضحو

 ىعيبطلا رينعلا ةحتار فلاخت ريدعلا اذه ةحئار نكلو« موي رطسقلا
 ُْق د لا ريغ اذهو . ةدوج هنم لأ وهو

 نموتسقلا غمج نع كندحلال ا
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 دحأ ىف اريبع زرفي دجاولا توحلا نإف ءاذغلا عون اهيف فاتخم

 . ءاذغ نم دجو املاعبت ىرخأ ةقطنم ىف هزرفي ام فااخ قظابملا
 نع اوين نأ ىلع نر دأق ريزعلا ةفرعم ق نو.ئاصخالا حبصأ دقلو

 كلذو « رجبلا جطس ىلع ايفاط هق ربذمأأ دج+و ىذلا ناكملاب ةمل

 . هتحن ار ميدو ءاكش ىلإ رظنلا درجحي

 نيب ام حوارتت ذإ ةفاثك لقأ هنآل ءاملا حطس ىلع ردنعلا وفطيو

 روصنب و ؛ةيوكم ةبغم.ىلإ هترارح تعفترا اذإنيليوهو رنة -..رو

 ماع ففوردم ريغ قايميكلا ةسكرتو ..,نيعبرالا تلصو اذ

 ةدامىهو:نيرينعلاب فرعت ةدام هنم اولصفي نأ اوعاطتسا مهنكلو

 نيجوردباو نوب ركح نه بكرت:و ءرإ ةئيه ىلع رولبنت ءاضيب

 نيجوردبالا نم ةرذ ؛٠ « نوب ركلانم ةرذ ؟+ةيسنب نيجسك او

 لكش ىلع اهضعب عم ابعيمج ةدحتم «نيجسك الا نم ةدحاو ةرذو

 . ةبوم ”م١ ةجرد دنع ةداملا هذه رهصنتو «صاغ

 ةيق دوجو ىلع ىئايميكسلا ليلختلا نم اضيأ اولدتسا دقلو

 راثآ دوجو لغو « ةحتار تاذ ةيوضع ضامحا نم ادج ةليئض

 . زايط تيز نم

 ةصاخلا بستك ١ فاج وهو كلد اذإ ةنأ ربنعلا صاوخ نمو

 تاييذملا مظعم ىف بوذ. نكلو ءاملا قبوذبال وهو . ةيئاربكلا



 اق اوقبو ,”نادعلا لدضأ نع ةيلم نئانلا زاكفأ تلط اذكهو
 نوتبساي وز !نيملاعلا ىدن لع ةقيقحلا تاحنا نأ ىلإ, ءمرمأ نم ةلايج
 عون هجتني قاويح زارفإ رنعلا نأ قانا نم انك ذأ نلدقو

 0000 دال نة بيظملا] نات يف رعو نات نقر ضاخ

 « بهذلا جومم» هناتك ىف ىدوعسملا نسحلا وبأ هاور ام ددصلا

 نورولا'“ق“قرعلا نأ نهءاهريغو رادللا بئاع هيف لوأنتي ىذلا

 . ريئعلا ةيادإ هتوِمِستِي اوناكو ناتتيلبا نم عاونلا اذه. اوفرع ىطسولا

 .نائبلا مسا هيلع هذه انمايا ىف زمحألا رحبلا ودايص قلطيو

 وه ام ريدعلا زارفإ نأ نآلا اهي للا رومآلا نم حيصأ دقلو 5

 اهنع ف نم أيربت نأ. لديس ىف اهنأرو ء ناتي ا هذه ضر ةجينن الإ

 دتلحو اهريضو كالملا ناك الإو ايمسج نم هزرشت نأ تحب

 لع ريتعلا اذط املع تنأ اذإ ىح اشم ايشيت, انج كايمالا مجامت

 ىف نودايصلا نوكي ثيح ءىطاشلا ىلإ رايتلا هفرجو ءاملا حطس.

 فورظلا تردق "الك هعون دوج سنعلا نأ دجو دقلو . هراظتنال

 وضل اكّزعم"ةدع تاؤنتل يكبلا حطس ىلع ايفاط قبي نرأ هل

 ىذغتي امب رثأتي رينعلا نيوكتت نأ روالس اه ملاعلا دقتعيو
 قظانمىف لوجتتيو ةرمتسم ةكرحىف توحلا ناكاملو ؛ هيلع توحلا
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 ىلإ زارنالا اذه قلزتاف سءشلا ةرازحأ هتريص:زفشغدم ف شيع

 لخادب ىتا تاراصعلاب رينعلا رثأتي مو ءتوحلا هعلتبا مث ءرحبلا |

 . رحيلا ىلإ هنم ةنناث جربو 6 كيم هسجح

 ةيرمثق تاناوي> زارفإ هنأ نورخآ دقتعاو ( ؟)

 ءامدإ نم تج# ةيعص 9 ةيعمم ةدام 3 مهتطعب رظو 1

 تدمحتو هيف تطقس ءرحبلا ءىطاوش ىلع ةيمانلا راجشالا ضعب
 4 أرينع تراصف

 عاق نم تعبنراقلا عون نم ةدام هنإ نرورخآلاقو ( ؛

 ككل َْى تدمجحنو رحبلا
. 

 هتلمحةيرحبلا ةيرطفلا ٌتانانلا نم عون 4 مهضعب لاقو( ؟ /

 مطسلا ىلإ هعاق نم رحبلا جاومأ

 اوه طقس « لحتلا لسع نم هلضأ نأ مهضعب دقتعأاو ( 1 )

 راصن ؛.اهايالخ لحال ىبت فرح ةىطاشلا نم ةببارقلا زوخصلا
 : أريدع نمؤلا.راوزمب



 دنع ةربش مدقلا دهم هل ؛ ةيسفنلا ةيرطعلا داوم لا ىدحإ ربنعلا

 ىدل ةمسنجلا ةردقلا نم ديون هنأ هيأ] مهضعب ثسن“ِدقلو « نييقرشلا

 دقو ؛ ىلع ساسأ ىلع موةيال ىأرلا اذه نأ تبثنكلو ؛لاجرلا

 .هئارش ىلع سانلا ءارغإ كلذ ءارو نم اودصق هوعدتبم نوكي

 ! هيف ةظهاب نامئأ عفدو

 « اهنم ةرشع رشتواب ملاعلا ىصحأ . ةدع ناولأ ىلع ربنعلاو

 < ىهذلا ىدامرلاو , ىهذلاو « ىضفلا ىدامرلاو « ضيبألا ىهو

 اهلاوي كراع ليلا تنال قيال" كالا رفصالاو
 ىنبلاو ؛قماغلا ىدامرلاو: دوسآلاو؛هيبهذ طوطخي ططخلا دوسألاو

 افراح فلتخ نآولألا هذه لأ فو دقو ١ ةرمخا لإ يبرالا

 ىجوب الم هدنليزوين ىف « ةعيبطلاف ربذعلا ام دجوب ىّبلا تابجلا

 لحاس ىفو ؛ ىضفلا ىدامرلا نوالاو ضيبآلا نوللا وذ رنعلا
 دجوي ىسرافلا جيلخلا فوءىهذلا نوللا وذدج ويىلامشلا هيقيرفإ

 . اذكهو ةرمخلا ىلإ براضلاىنبلادج وي رقشغدمىفو «قماغلاىدامرلا

 راحبلا ءىطأ وش نم برقلاب ءاملامطس ىلع ايفاط رينعلا دجوي و
 ةليلق تايقوأ نيب ام حوارتتدقف ء(أجحو ائثزو فاتح «لتك ةئيهلبع

 نم نيت ام ىلإ انايحا ةلتكلا لصت دق هنأ الإ «ةديدع لاط أو

 لاوقأ تبراضت دقلو . نآلا تح دجو نزو ربك أوهو:ناطرألا



 ْنَم ةغطق ىظعأ روظلا ةغاتنضب "ةريخ ىذا ريغ اضخش نأ ول

 َنَمْنِ] هل ليقؤاثي د ناويحلا اهزرفأ مويرطسقلا وأ دابزلاوأ ربدعلا

 ليج ريبعو ةباذج ةارهل ىرطع لوا ىلع لضحتس ةعطقلا هذه
 «لفغ ئهو ةمرك ةحنارتاذ داواا هذه نأ كلذ ! ةفوسدلا هترتعإل

 نطل و ٠ كلزك ةلاخلا مده ىف اضريأ كنلملا هديب, ساتللا ضعبل حو

 فاتوالإ اهليلاح ىف ةياذالاب داوم هذهناسنالا لب لواتنت نإ ام

 اهرصتعوعكاذذإ تفدكت وه هلع تاكا عا ظ - ٠
 ةجار قيوس روطغلا ينسطو . ى الج اهرطعتلاج هديوعا 1

 ايم لك نع تدرس ليايقوي لات[ ةيصطس 0
 3 نجوم ثا لح

 نر جل اعل

 رمتنولا

 4( ةديبع 3
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 ىلعأا :جالفلا:ف نآلا.لخدت ام آنيثكو .:قوملا طين ىف :مدختست
 ,عنمل تاالبسملا ضغب لإ فاضتو « ةدللا نم تازاغلا درط: ذإ

 يراثلا :كاحتلا ةاؤاذم:ى نيفت 5. انالوانت بقعي.ىذلا ضغملا

 . ةثللا ةءاققت ىفو قاذتا تاباهتلاو ةيبعشلا-تالزنلا-ةدخح فيتو

 اا غاوتأ قالتخاا لع ةجذإلا ذا هم هذه مادختنسا ثيحنم امأ
 اهلي وت مزلي هنإفرؤظعلاة عاد ىف تاجا نر تان و تام هاب نم

 :نوكتنأامإاهنأ كلذ« ذيلاب اهطوادت زطعلا عن اد ىلءابش لهي ةئيهىلإ

 جانب كلذ نرفالفارمادختسا بصونيلااىفوأ دج هموأ ةج أ

 نخبي مث «بئاوشلا لصفنتفلروحكلا وأ .نيزنيلاك داوملا ضعب ىف

 ةظفتح لظن انك ال وأ تناك امم ةجحوزأ لقأ ةدام, قبتو تبب ذملإ

 . اهنم رطعلا ريضحتو اهلوادت لبسي ةلاهلا هذه ىثو ةيرطعلا اهتمي

 ىف اتمز لولا كرتو ةيئايمركلا داوملا ىدح] ىف اهباذاب كلذو

 فاضت ءانتار لراخلا ميصيو ًاديج ةحنأ ألا رمتكتف «دراب لظمناكم

 : ةعارشل رااطتت الق انا, امسكتل ىرد لإ روطملا لإ داوم ءذه
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 :ومنت ىلا قشاوائقلا راجشأ ابجتنت ةيجنتار ةداف جيبكسلا امأ

 تالاح فيفختل مدختست ذإ ةيبط دئاوف ةداملا هذلو : ناربإ ىف

 تاناهتلا 28 ىف مدختست اي ءاهراخ قاشنتساب ةيبعشلا تالزنلا
 ةيفاد اينعريستب 25و 2 دعب نمز ذنم تفرع دقو . مهب

 اذه ىوس اهيف عفنال سرافب ةرجش غمج جيبكسلا » لاق ىكاطنالا

 .ىلإ هتوق قبتو « انطاب رمحآلاو , ارهاظ ضيبالا هدوجأو « غمصلا

 ردصلا عاجوأو وبرلاو لاعسلاو مغلبلا ةفأش لصأتسي « ةنس نيرشع

 ةدسافلا طال الان م نيلجرلاو ربظلاو كرولا ىف امو ءاقسنسالاو

 فعضو ؛ ءالط اسنلا قرعو روسانلا ليزيو ؛ ابرش ناديدلا جرختو

 |مفيك ةظيلغلا حابرلاو عافلاو سرقنلاو عرصلا لحبو « الحك رصبلا

 رضيو «لسعلاب ايرش بابشلا ةوق ىف ديزيو « ًاروخم ولو لمعتسا

 ءامو رملاو زوللا نهدي مهرد ىلإ هتبرشو « اريتكلا هحلصتو ىلكلا

 لا ١

 ”!روفيماك راجشأ نم اهلع لصحي ىرخأ ةيجنتار ةداف رملا امأ

 اهيلع نولصحيو . ةيقيرفا لاهشو برعلا ةريزج هبش ىف ومنت أريم
 ابضرعتب دمجتت ةكيعم ةراصعرملا ليسيف ةرجشلا مسج ىف عطقلمعب

 .تناك ذإ ةريبك ةيمهأ نييرصملا ءامدق ىدل ةداملا هذهل ناكو . ءارولل



 ىف هتفبص عضوب كلذو ؛ةيئاوطلا كلاسملاريبطت ىفو لاعسلا تالاح

 ىاراقلا ها داس" ةةطالطللا زال سيدرا قاطو لقت مام
 ا ل ول ا و ووا درت ءان لإ احلا

 .كاذك فاضيو . سمشلا تاحفلر د اهقيف طيلخلاب ةرشبلا كلدتو

 .: مثارملاو ليمجتلا نيجاعم ىلإ

 :«تاعوصلا تلاع

 . رملاو جيبكسلاو سوتسقلا غمص روطعلا ةبجو نم ابمهأو

 . «تابنلا قاروأ نم هيلع نولصحب جزا زارفإ وهف سوتسقلا غمس امأ

 نانويلاو صربقو تيرك ىف ومدي وهو « مسالا اذبب فورعملا
 ةصاخلا هتقيرط دلب لك عبتيو . اينابسأو اسنرفنم ىبونجلا ءزجلاو

 ٠ 18و تائرذملا' ةفاابب ةيطلعتتب اتتتزف اوف "هيل لوطا"

 « قارؤالاو عورفلا نم هجر ختسيف ىلخملا ءاملا نومدختسي اينابسأ

 . نيك اكسلاب طشكلا ةقيرطب هنوعمج ىرخالا دالبلا ىفو

 غمص نم رباعلا هبشت ةدام ريض<# نم ن رتامكلا نكم هقلو

 .ةداملا هذه ا وعمأو « ةصاخ قرطب هتجلاعمو هتيقنتب كلذو:سوتسقلا

 حتاورلل تبثنك أ ريثك لمعتستىهو رينعلا ىلإ ةبسذ نيريدعلا ةديدجلا

 ا ظ . ةيرطعلا



 وضم اةمحا الا« طا رافطما لإ ضعأ قانا »كاف: ككاطنالا
 لاحت ةسباب :ةراح ىهو . نيدس رشع ىلإ هتوق قبتو .ناجاشاللا نع

 ءاقستسالاو ةظيلخلا حابرلاو هريغو لاعس نم ردصلا ضارمأ رئاس

 اًملطم مكحتسا نإو ماذجلاو ةناثملاو ىلكلاو لاحطلاورهظلا عاجوأ و.

 قفرب نياتو راخلا ءاملاب ارش جرللا مغلبلا عاونأو اروخم ولو
 ندع اا حام و ٠ اهظع ىوهإف' لصافملاو سرقنلا تادامض اهب نجعت ع

 هةنجالا طةستو ضرحلا ردتو . اروخ عادصلاو ماكزلاو تالزنلاو

 «؛ ؛.ةثالث ىلإ لاقثم|نم اهتر وشو لكطصملا ابحاضيبو ةئرلا رضتو

 : هباجتتارل) : بعرس

 هبشت :ةهئارهل ءمايسو ةرطموس .هجتنتو ؛ ىواجلا:ابعاونأ أو

 تدرج ىم انكياو# ةمئلسلا :ةزجشلا قىجوي ال وهو : الناقلا

 «/.ةئيه ىلع ةرجسشلا ىف لمعت ىلا قوقشلا نوكست ام ايلاغو . ل

 دقوو ؛هعج لجسيو ببدللا ف رطلا دنع ىواجلا .عمجتي كل كل
 لتكلا هذه مستو لكلا ى دولا دهبش لت يشن له ا

 هشل ةعباتم ةريضق طوخ هنيه لع لست دقاوآو ىواتللا

 . عومد ٠ ةلاخلا هذهقاهنو سيو « نيَعلا نم بكسني نيحعمذلا رظنم
 ضالح ريض نوئلمثكلا ”عاطتسا قواخلا' نمزج

 نطعبل ةظناح ةداك ىوددوضلا .بمدلام مدختسإ ىذلا كيزتنلا

 قاب ؛ وهف انامحا أ ىطلا جالع ف ىواجلا مدختسلو . تأب رش



 طخ مسالا 1 يع اكو ريب نم , هيلع نولصحيف ا معلب امأ

 لع عضوب صاف لع كانه هن وعم 4و. زروذافلا سهام نم نكسلو

 ىناوأ ىف عضو هب شاهقلا عبشتاذإ ىتح: ةرجشلا نمش ودخل ءزجلا

 وأ عربسأ ةده كرتيو ءشارقلا نم مسابلا لصفتيف اهيلع نخسو .

 ةكرات عاقلا ىف اهناكم ذخأتو هنم بئاوشلا لصفنتل نيعوبسأ
 ١ . مسلبلا

 ولوطو . ًاضيأ ةيبوزجلا اكيرمأ هردصف,ولوط مسلب امأ

 هبشتو . هجتنت ىلا ةرجشلا عون مبسا.وهو مرف ويل وطظفنال راصتخإا
 الإ ءوريب مسلب ىلع لوصحلا ىفةلمعتسملا كلت هيلع لوصحلا ةقبرط
 . اليوط و مزلتسي الف ةعرسب دمجتي هنأ ىف هنع فاتخ هنأ

 هذه داكتو . ةيبونحلا اكيرمأ كلذك هجتنتف ايياب وك مسلب_امأ

 هبسشت داكتو « بيكرتلاو ةحئارلا ىف اهضعب عم. هايثنت تايمسلبلا

 ةحئارلا ىف الينافلا

 ليستال هو .ىرغصلا ايسآ ىسئرلا اهردصف ةلئاسلا ةعبملا امأ

 ابصالختسا لعنونيعتسي كلذلو .ةقيابسلا تايميسالاك راجشال) نم

 ةجزل ةدام جرختف طغضلا مث نخاسسلا ءايملا ةفاضاب بيشحلا نم

 لمعو روخيلا ف مدختست ىهو.؛يدامرلا نوللا ىلإ برضت' ءارفص

 .دواد اهفصو.. برا مارم ضعبو.ةيرطعلا حئاورلاو. ىولخلا



 ةيدالا تارا. مع ىيلبعلا

 ٠ ةييط ةحنارو ةميظع ةجوزل امل داومراجشألا ضعب نم جتنت

 لي «روطعلا ةعانص ىف ةديعب نامزأ ذئم ناسنالا ابلمعتسا دقلو

 كلذ « ةيرطعلا ةيتابنلا توبزلا فرعي نأ لبق ابمدختسا دق

 ناسنالا لمعي نأ الإ ابلع لوصحلل مزلتستال ةجرللا داوملا هذهنأ
 نأ امازا ناكف ةيتابنلا توبزلا امأ ؛ هنم ليسنف ةرجشلا ىف ًاقش
 ىلا اهصالختسا قرط ىلإ ناسنالا ىدتهم ىح تقولا ضعب رمب

 . اهنع مالكلا قبس

 .تايغمصلاو تاجنتارلاو تايمسلبلا ةجزللا داو أ هذه لمشتو

 ًادمج تاّمسملا هذه نبب لصاف د- نم كانه سيل عقاولا مث

 ::اتانيم نك[ را

 دي تالا

 اهلع لصح<و ظ ةفلتخم ناولأ تاوذ « ًادج ةجز) لئاوس ىه

 ةرايط اتوبز ىو# ىهو « اهف عوطق لمعب راجشالا نم ةرشابم

 تايمسلبلا نم ةيبونجلا اكيرمأ جتقتو . ةلوهسب اهيلع لوضتلا نكي
 .ةلئاسلا ةعبملاو اييابوكو ولوطو وريب مسلباهتلثمأ نمو ةريبك تايك



 دعاصنت ىل اهقأرحإ قيرطنع اضيأ اهب نوعفتني دق اك « اهريطقتب
 نيبام تيزلا ةفاثك حوارتتو . اهرطعب وجلا المت ةحنارلا ةبيط ةرخأ

 .روللا د .ر و5

 ه.ريثلجلا تيز

 ىفومني ىذلا سنبكورب هيريثلج تابن قاروأ نم هيلع لصحو
 حوارت:و ءاملا ةفاثك نم لعأتيزلا اذه ةفاثكو . ةدحتملا تايالولا

 ابعانص تيزلا اذه ريض<# نكمأ دقلو ١رامل/ - ١ رام. نبب ام
 ملكا تاليكفلا ةداهديك رزيعاتبأاو

 َّى ومار« انا ودعا مم تاين راش ريطقتي هيلع لصحو

 .زث "5٠و  هرذال» نيرأم هتفاثك حوارتتو «نيبلفلا ربازج قو ايالم



 تحف

 ,لاددصلا تيز

 ةريذص هراجشأو «ىبلأ ملاتنس تابن نم ريطقتلا هلع ل
 رومى اسال دلحلا ف ةلجلا تابلطا رب اا

 ق دونما همدختساو مدقلا ذم تيزلا أله فرع دقو « ساردمو

 كلا لا« ربظي, وهخ ةييطلأب دئاةوفلا/نضعيإ لود« ءاومالاب كدي ظسحت

 ىراسنلا باتااو ناليسلا نضرمةجلاعم:ىف مدختسي اذل :ةيلوبلا

 هتفاثك حوارتتو . ىسفنتلا زابجلل ةيطاخلا'ةيشغالا ربطي اك ةيلوبلا

 نإ لاقيو . .هجتنت ىلا قطابالا تسح .ر وم, - .رو<٠ نبب أم

 لمع ىف تابنلا بشخ مدختسي كللذلو ءٍضيبأالا لمالل ةرفنم هتحنار
 اذه ارقي ال ىح سالما اهب ظفحت ىتلا بيلاودلا وأ قيدانصلا

 ىوحي ذإ ةغابصلا يف اضيأ بلا اذه مدختسي اك « كاتفلا للا

 لع نمعالا اينو رم قضت « نيااتتسلا ىه ءارمح ةيغبص ةدام

 . ه ابغصتق ةشطقلاو ةيرتركلا تاجورسلا

 ردسلا تيز

 .ىذلا اناينيجرف سرينوج تابن باشخأ نم صلختسيو
 كانه نوعفتنيو . صاصرلا مالقألا ةعانص ىف اكيرمأ ىف مدختسي
 تيززا اذه لعلوصحلا ىف هعانصلا هذه ع هفلختملا تشخحلا اراقب



 يك

 .نعالضف.« يطلا جالعاا يف ةرثكب لمعتس. تيرلا: اذه جيصأ دقلو

 ىطاانوبا ماو زان سلا نيداعمةعانص ىف ةبيطلا| متنا راش ةداكدلاعتسا
 هروالء رذشبأ .نيبامتيزلا اذه ةفاثك حوارتتو: يرطعلانوباصلاو

 مويناريحلا تيز

 هتغارو ٠ ماتيباك موينوجرالب تاين قاروأ ريطقتب رضح

 ىف مدختسي كلذلو « درولا تيز ةحنار ام دح ىلإ هبشق « ةيبط

 بح ىف اضيأ 00 اي ءايكرتو اسنرف ىف ةزثكبهتابن عردبو « هبشغ

 عكتول | اف دو رع لع بع نويايرلا رازجو ةيقيزرفأ

 . ىرئازيلا مث ىمترفلا تيزلا هيلي ءايقانسأ نمناك ام هدؤجأو

 روفاكلا تبرز

 ماومانيس وه هفرقلا راجشأ نم جون ناصغأ نم صلختسي وهو
 .تا_جلا ىف ةرتكب تابنلإا اذه ومنيو ءاملا راخي ةقي رطب اروفماك

 ممأ ازومرف ريتعتو . نابايلاو ازومرف ىفو نيصلا طسو نم ةيقرشلا
 لورفعزلا ىمست ه.رطع ةدام دوجو ىلإ هتحنار ىزءعتو . هل ردصم

 روطعلاىف هلاععتسا نعالضف ىلا جالعلايف اريثك روفاكلا لخديو



 حاجنب اعنتقم نكي مل قئتقو ةريزجلا ىاج نأ مغر « ةيداليم 6
 ةير ريصاعأ تبه نأ هعانقا اوعاطتسا نأ دعب ثدحو ؛هتعارز

 تابنلا دجوو «ايناث هتعارز تديعأف « هنم عرز لق ناكام تعلتقا'

 لغتشيو « ةقطنملا هذه ىف امظع اراهدزا رهدزاف هوقل ةحلاص ةئيب

 هادا رس ظرارع لا ممرابعأ فالتخا ىلع كانه نآلا ىلاهالا

 ابنول بصي نأ درج كلذو ءابحتفت لبق ةيرهرلا معارتلا عمج

 نم لصفت مث «فجت ىتح نمزلا ضعب ضرآلا ىلع امنوقليو ايلفنرق
 كاان فيش كا

 نيب ام ابعافترا غلبيو . ماوعألا نم نيعستلا غلبت دق « هردعملا

 :/ /,هنم برقي املفنرقلا تيز ىوحو . امدق نيسنخلاو نيعيرالا

 ىرخأ ةيرطع ةدام ريض ىف لخدت لا ل وئيجويلا ةدأم نم هئم

 . ةماهلا ةيرطعلا داوملا نم امهاتاكو نيلينافلا ىه

 ساويب ولج سوتبلاكوب تابنأ ةجزاطلا قاروآلا ريطةنب رضحن
 انايتتو انلادشا قف تانلا اذه راجما ومتتو . ىرحألا هغارتأ زا

 نم اب نم برقي ام ةفاجلا قاروالا ىطعتو .اهريغو رئازجلاو
 توك هصاخت تابولق ةفاضأب هراطقتسا دعب قليو 34 و اهنزو

 .ايصار سن ةحكلا نم رثكي ناسنالا تلعجهعم تكرتول «ىرخأ



 مس اكول

 زوألا تدبز

 نم فورعم تان وهو « زوللا رام وأ قاروأ ريطقتب رضحو

 لبق ام ىلإ عجرت ىتلا لباب تاحول ىف هركذ درو دلو « مدقلا

 ليئارسإ ىنب نأ نيوكتلار فس ىف ءاج اك«ماع ةئاهسمخو فلأب دالتملا

 اعاتص هريضحت نكمأ دقلو . رصم اوطهال موعم هنولمح أوناك

 . نايميكسلا فيلوتلاب ترضح ةءرطع ةدام لوأ ناك لب «لماعملا ىف

 . ةَدَع عفانم بطلا ىف هلو

 لفنرقلا تيز

 وهو ؛ اتاليفويراك اينجوي تابنل ةيرهزلا معاربلاريطقتب رضحيو
 ءرقشغدمو راد زنز ىف ةرثكب عرزبو ءرارضخالا ةمئادلا تاتاينلا نم

 اذه نم همزلي ام ىلع ملاعلا لوصحل ىسيئرلا ردصملا نادعي امهو.

 ىادق هركعذ« هديعب دامأ ذنم لفنرقلا فرع دقلو . تيزلا

 ىلع ناك هنأ تابنلا اذه خيرات ىف ركذي امو ؛ هريغو ىنيلبك نيخرؤالا

 ةثالثب حيسملا داليم لبق كلذو  نيصلا ىف ىكلملا سرحلا طابض

 كلملا ىلع اولبقي نأ لبق تابنلا اذه نم ًائيش اوغضمب نأ - نورق

 . ةلؤيقم ةحتار مفلل نوكي ىج

 ماع رابزنز ىف لفن رقلا ةعارز لاخدإ لضف برعلل ناكدقلو



 هس

 هدنواللا تيز

 وأ اريق الو.داقال تابنا ةجزاطلا بانتءألا نم جرختسيو

 اذإ هتيز 5 0 0 201213 ملا راعقت سي و .

 توب 0 هوهو . هتأع تقولا ضعب دورك لماغملا ىلإ لقت

 مدام ةعاتص قف ارثك 1 و . اكالهتسا اهرثك أ" نمو. «ةيرظعلا“ .

 ةياعو « ىسيئرلاهردصم اًسارف رثتعتو .ىرخأ روظعو انناولوكلات

 جوارتتو, . تيزلا اذه نم همزاز ام ىلع لوصحلا'ىف ملاعلا دمتعي

 ء از مقو حر را نكن مد

 ىرام زورلا» تيز

 وأ ءاملا'عنم هلك هعضوي اهإ ءىرامز ورلا: تابن. ريطقتب.رضحو»

 كرتتوب « تابنلا رهزب نأ. دعب, فطتقت هو.« طقف هقاروأ عضروب

 . اهتز رظقفتسي مث فت ىتح سمشلا ةعشال ةضرعم لئالق مايإل
 « ظسوتللاا ضيبالا رحبلا ضوح ةقطنم ىف ةرثكب تابنلا عزو

 قم ملاغلا هفرع تابن وهو . ايلاطياو اين انسلو امنرف ىف اين ال

 بجيأا نال ث.نإ كا وو قيلب تاجر ومف ةركذ دوواذقفا مدقلا

 هقئادح. اهب نادزت ىلا تاتابنلا نيب نم نوكي نأ رمأو «همب

 وعشلا: لع ريثأت هل ئرام زوولا تيز نأ نوريثكلا .دقتعيو

 رقال. ربو هن نيب أم هتفاثكا حوارتتو .هوهنب عرسي هنإب نولوقيرو
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 « ةفارط نم واخت ال :ةصق مسالا اذمب كورينلا تيزةيمستلو

 نسروأ قنفالغل ةنئاسلا ةجوزلا :ئرام'نآ ةدينلا نأ :كلذ

 «.تيزلا ان اهتازاَفق ريطعت.نم زثكنت تناك ايلاطيإب: لو رينزيمأ

 ممم .تازافقلا عون نهتشاو .« تئاديسلا نم تاريثكلا طهتعبتف

 كورن تنزب اضيأ “تيذلا .نهتشا مث :نةو .«. لووف .تازافق

 هرداصم تسح ٠ زنثاوءوءادس و راب ١ ناد ام تسبزلا ةفاثك حوارتتو

 نبرج ب ىمأأ تيس م

 وأ لاقتربلا تابن نم ةجفلا ةريغصلا راثلا نم جرختسي وهو

 جرختسملا تيزلا ىلع اضيأ قلطي مسالا اذه حبصأ دقو . جئرانلا

 . اهناقيس وأ اهقاروأ نم

 تروج ربأأ تيز . .م

 , ايماجرب .نمرتس ١ نومجرجلا نول تابن نام نم جرختسيو
 جتنتو ٠ جنرادلا ناجشأ هبشت ةريخص:هراجشأو ٠ ةلاقط ف عدازبو

 .كلثلازو .نيتيقوالا.نيب اه. حوارتي ام طسوتملا ّق.هنم.ةرامتاةئام لك

 .هلإ برضي دقو .« نفض ةنولو : :تيزلا نم تانقوأ .ثالث.كإ

 هنزل اورو :نيإ الم انتفاشك حوارتتو . انايحأ ةرضخلا



 لاقتربلا تيزدام

 ءراغلا روشق ىلع طغضلاب جئرانلا نمو لاقتربلا نم رضحتسيو
 . وهو رملاهنمو ؛ لاةئريلا نم ناك ام وهو ولحلا هئف نيعون ىلع وهو

 *:«زطللا ةغانص ى !ريثك لوألا لضفن نيخالاو . حترانلا نم ناكام
 فرح قاتلا دب وع اك ايما نوجا ةواكيس هاربات 0

 ظ .ةيبرغلا دنهل رئازجو ةيقيرفإ لامشو ابوروأ

 هتفاثك حوارتت لاقتريلا تيزف «ةفاثكلا ىف ناتيزلا براقتيو

 نيب ام حترانلا تيز ةفاثك حوارتت امين ر مه - ر م65 نيب ام

 . رمد -

 ىلورينلا تيز - +

 لاقتربلا راهزأ نم رضح هنأ ىف قباسلا تيزلا نع فلتخيو
 . طخضلا ال ريطقتلا ةقيرطب رضح هنأ اك« راقلا نم ال جئرانلا وأ

 نكمأ فاك اذإ ىت> « ةبيط ة<ار دعاصتملا ءاملا راخ بستكيو

 ىلع نلطتءاشأاأ فورعملا « رهزلا ءام » مماب عابيو هب عافتنالا

 ارم قاب ةةيس] 1: هلل رعبا هلك نكع وب تيزلا وهف ءاملا حطس

 . هيلي « اسنرف ىبونج ىف ارطقتسم ناكام هدوجأو . جئرانلا رهز

 . ىاوجاراب مث رئازجلا مث اينابسأ تيز



 يي

 ,نكميو .١/0١4 نيب ام حوارتت ةريبك ةبسن اهنم تيزلا ىف

 . نيصتلاب فرعت ةيئايميك ةيلمعب ةيمكلا هذه صالختسا
 ةزيجلا ةيريدم ىف تحلفأف رصم ىف عانعنلا ةعارز تبرج دقو

 ىرخأع اون أعرزت اك «لفلفلاعانعنلا مسا, فورعملا عونلا اصوصخ ٠

 ةجزاط ءايلحم ابلك كلهتستو ىورلاو ىدلبلا عونلاك اضيأ ةعئاش
 1 لاهو كل نظن اة كاوا ةقيطنو]

 حلاوملا تويز

 نوددللا تيز ١-

 نوميللا رام روشق نم جرختسيو « ةيرطعلا تويزلا ممأ نم
 كا امو كنا هيلاوملا لهاا 32 وملو  ظنطلا ةيرط
 رحبلا ضوح ةقطنم: ىف ةرثكب نآلا عرزيو ابوروأ ىلإ هتعارز

 « ةيلقصو لاغتربلاؤ اينابساو ايلاطيا ىنونج ىف طسوتملا ضيالا

 : انما اديرولف ىف عرزب اك

 ةعانص ىف لغلغت دقلو . تيزلا رداصم ممأ ةيلّدص ربتعتو

 قب |هطف ف5 رات ور اينوا ركل نلإم ءاينلالا ترطملا مه نينكإلا
 رمل - ره



 د "قه

 . مراؤانفيالث أر ثج :خون .نم ناكام ٌنامايلا تدزعا قنأ اذوُجأَو

 ءاتثأ ةنؤحم جو « -نئطسغأ “تضتنم ىلإ هيلؤي نم”لؤصحلا قبو

 ىح احتفت .درخمب نافزالا تفطقتو ءزكانلا حئابصلا ىفوأ ليلا
 . جن, نم ابيل, ادعت ل

 هلا كلذل نياكساتدنملا ةجاحم ىب ال:قعيتطلا تيزلا:ناك املو

 لماغللا .هجنتت ١ شنلا .ضائطلا«نيمسبلابلا لع ًاريثك نآلا دمتعي
 ةدام وهتيزلا اذه بيكرت ساسأو« غارفلا اذه دس ىف ةيئايميكلا

 ., . ليزؤنبلا تاالخ فرع

 .عادعنلا تبز

 كلاملا نم نيثك هعرزت ىذلا عانعتلا تاين نم هيلع لصحو

 . اهريغو ايناملأو ايسورو ايلاطيإو َنابايااو ةدحتملا تايالولاك
 . هل اجاتنإ. ملاعلا نادلب رثك أ نابايلاو ةدحتملا تايالولا ربتعتو
 .اتيرييب اّننم تابن نم هجرختست ىهو « ىلوألا نم ناك ام هدوجأو»

 لوسملا نم هلاع ةبسل هلع هتاوحاب قادالا تديزلا رام نكسلا

 مروختا 3و .-ةيثلطلا لاجل علا ىف لاعتسالا ةعئاش ةدامىهو
 ةيذخت ق'اهئاع متعيو نس دتفرأ اتم تابن نم "ةذاملا هذه ُناَباِيل؟

 نع ديربتلا دارجتم تباّزلا- نم .لصافن: ئهو ٠ اهم يملا تقلا قاؤساللا
 قي ذإ «(ةدحاو ةعفد ابلك رواينت ال اهنأ وأو « تاروأب ةئره

 هر
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 ىف هراهزإ لمتكيو « ريفون ةياهن ىف تاينلا رهزيو . أدج ةليْئض
 ءرك ابلا حابصلا ف عوبسأللا ف نيترم راهزآلا فطقتو «ريمسيد

 . ريطقتلا لماعم ىلإ لاح لا ىف لسرتو

 نوباصلا ريطغتك تاءانصلا ضعب ىف جسفنبلا قاروأب عفتنيو
 كلت ىلإ اهتفاضإو «قاروالا نم ةيرطعلا ةداملا صالختساب كلذو

 .ريطعتلاف طلخلا لاعتساو ايعانصةرضحلا وأ رهزلا نمةصلختسملا

 تقو ريغ ىف انايحأ حوفت هتحئنار نأ جسفنبلا عارز ظحاليو

 ربظتف ةيرعتلا لماوع لعف ىلإ عجري كلذ نأ دجو دقلو «راهزإلا

 حوضوب روذجلا ىف للجتت جسفنبلا ةعار نآل ارظنو « روذجلا

 شن ىف هريغو جاجدلاك رويطلا ضعب تيبست اذإ هنأ ثدحت كلذل

 ربظت جسفنبلا روذج ةيرعت ىف ى زخآ لما رع تينيقوأ لك رألا

 . دعب تنوكت دق روهزلا نكت ملولو هتحنار

 نيمسايلا تيز

 نأ نظلا ىلع بلغيو « نيريثكلا ىلإ ةببحملا تويزلا نم وه
 ةرثكب نآلا عرزي وهو « نيمسايلا تابنل لصاللا ناطوملا ىه دنملا

 ىلا .تانابلا نم وهو + ايفا قويجا هوما: ىاسالاه 1

 ىر.هم لمعم ةيبويلقلاب بوناحطب دجويو « رصمب اهتءارز دوت
 . جراخلا ىلإ هردصيو هتيز جرختسي





 قوس ردح

 قدلفا+ اذ ! هلاك زه وللا يقف: طاع عم الاد نأ
 ةثالث هتنز ام ريطقت همزلي هنم دحاو وليك ىلع ناسنإلا لصحن

 6 ا يا ال

 جسفنبلا تيز

 نه ريثكلا هتاريجش عرزت . ةحئار ةيتانلا تويزلا فطلأ نم

 قوفت هنم سانلا ةجاح نكسلو « ةيويسالاو ةيوروألا كلاملا

 ى ايعانص هخاتنإ ىلإ نويئايميكلا دمع كلذلو «ةعببطلا هجتنت ام

 اداهتعا دمتعتةيراجتلاقاوساألا تحبص أ وكلذ ىف اوحلفادةولماعملا
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 ثيح ليلظ ناكم ىف تابنلا نوكسي نأ جسفنبلاةعارز ف ىعاربو

 رجش رمع نم ىتاثلا لولاو « هيلع ةرشابم سمشلا ةعشأ عمت: ال
 ضعب جاتنالا فقيو « رهزلل اجاتنإ رمعلا ىنس رثكا وه عسفنبلا

 فقو عباسلا ىفاو ام اذإ ىح سماخلاو عبارلا نيلوملا ىف ءىثلا

 وأ عبارلا لوملا تغلب ىلا هتاريجش عزتنت هنإف كللذلو ءامام راهزالا

 فى وهو .اهناكم ومنتلهنمةريغص تانابن سر غب اهنع ضاعتسيو سماخلا

 نيباممراهزأ نول فلتخو . هراه زإدوجيلدامسلا. هدم ىلإ ةمئادةجاح

 ىطعي الت يزاا ةديفيم طتألا+ قماخلا افا رجرالا ءىووال ارجلطبالا

 ةبسن ىهو تيزلا نم امارج ١" نم برقي ام الإ اهنم ولك فلالا



 دل "واد

 . لزاألا لىدطحلا توافد و عج لاهور ف زضرال هنآل «تيزلا
 ةئيه ىلع عراتو اهضعبب قصتلت داكت ةمحازتم كانه تاريجشلاو

 ردقتو ةدراي ٠١٠١ - م١ نيبام اهنم دحاولا لوط حوارتي « فوفص

 تاريجشلا ملقؤت دقو . مادقأ ةتسب نيعب انتم نيفص لك نيب ةفاسملا
 . راهزآلا جاتنا داد زيل ناصغالا ضعب ةلاذاب

 وام نم ثلاثلا عوبسألا ىف لوصحملا ىنج ىف كانه نوءدبيو

 ةرشابم راهزاألا لمحتو « احابص ةرشاعلا ىتح رك ابلا حابصلا ذنم

 نيولوع» نمكداح داصحلا فيوم قرم نيطتتلا ةزيجأ ىلإ

 أ دل يل ل

 توعكمف ©: ةيوجلا تاريعتلاب زثأعي « ساسخت دزولا تاننو
 لوصحملا فلتي دق اي ؛دربلاب لم رطم لزن وأ « عيقصلا ل> اذإ

 :كمانلا- صرف ابنفأا نم هي طفت نطانرمأ وأ كارد بضأ اذإ

 وه رطفلا نم عون اهبس ءاضيب عقب قاروألا ىلع ربظت هيفو -

 ةيلاقت رب ءارفص عقب ربظت هيفو « أدصلاضرمو  ازوناب اكيئوريفس

 لوألا ضرملا ياعيو . متانوكرام مدمجارف همسإ رطف ىلإ ىزعت

 امأ «نوباصلاو ةيواكلا ادوصلا نم ففخ لولحمب لوصحملا شر

 ءاهقرحتو ةباصملا ءازجالا عطقب الإ هنم.صلختي الف ىناثلا ضرملا

 هتحتارلامجنعالضفدرولا تيزنمت عافترال ةرربلابا,سألا نمو





 ل هر

 دعحلاو: نبصلا ىلإ ةجاملا نء هنم دئارلا اضيأ ةعطاقملا هذه ردصت
 ىاهذ درولا دام ع اتبطمت 2015 تناقل نشك د تره ورا[ طابصأ و عطمو

 ىتلا دابأ زوريف عقت ثيح لحاسلاو زاريش نيب ةعقاولا ةقطنملا
 . درولا ريطعت لغمشت أذ انموي 9 تااز ام

 ىبف« هتيز راطقتساو درولاةعارز ىف ةرادضلا نآلا ايراغلبلو

 ا رمحآلا وشم ةمدلإ عونلا امسال ةساكإ تزجا4 هم هعم 2 9

 هنم صلختسملا تيززا نال كانه ال ةعار5 لّقتف ضيا

 ثمزاو' حالا دارو وم ضاجتلملا كرازلا ىلإ ةذؤمللا قفل

 تيزاا نورطقتسي نيحالفلا نأ هتيزو درولاب ةيانعلا نم مهم غلب

 0 ةدأناز كلذ قو ريظقتلا ةرْرَأ نوكلم "ذا ملوح ىف
 لاخلا ىف رطقتسي ذإ تيزلا ةميق ىلع هتاذ تقولا ىف ةظفاحمو

 - نأ مهلع ناكو 00 هذه مهيدل ن وكب ل هنأ ضرف اذإ

 - مبعرازم نع ةديعب نوكست دقو  ةريبكلا لماعملا ىلإ ليصاحلا

 ضافخن ا ىلإ ىدؤي هبيكرت ىف رييغت هتيز ىرتعيو لبذي دق رهزلا نإف
 . هتدوج ُّى

 نيب ام ابراغلب ىف ةعورزملا درولا تاريجش عافترإ حوارتيو
 ماعلا سفن ىف ةيناث رهزت دقو ءوب ام ىف رهزتو « مادقأ هتس ىلإ ةسمخ



 خخ

 ههيلإ ب هذي ةفيلخلا ناكو . ةيلبقدلا ةيريدمب ةيناقرلا ةبح درولل رصق

 ساجيل درولا نم تعئص ةلظم هب ناكو « ةنسلا نم نيعم تقو ىف

 . مجتسيو حورتسي اهتحت ةفيلخلا
 قشمدلا عونلانم ناك كاذتقو عورزملادرولا نأ حجرملا نمو

 00 اغلب ىف ةرثكب نآلا عبود درولا عاونأ ربشأ وهو

 .هسز

 زك عزب ناك هنأ اضيأ رصمب درولا ةعارز نع رك ذي اممو

 «ةيبويلقلا ةب : ريدي ر رج ةدلب ىف اسال «ريبكلا ىلع دمحدهع ىف

 لبق همعارب ففجن تناك اي « درولا ءام هنم جرختسإ ناك ثيح

 هذه تلاز امو . درولا رز مساب ةيبط ضارغال لمعتستو « اهحتفت

 .درولا رولا نآلا ىلإ ىعست ةيرقلا

 6 ةضورلا ةريزج ّق ةرثكب درولا عرز اشاب لعاعم] ديع ىو

 نأ عقاولاو . ةعارزلا نم 6 اذه قاف زرمو اع ويني هلو
 املإ سانلا هجتا ول ةحجاتلا تاعارزلا نه رصم ىف درولا ةعارز

 . ام |ودخ”و

  لوتي ذلا نو نادك لاعب هنزل عراق طوبالم
 دادغب دمت ناتسسراف ةعطاقم تناك نومأملا .ةفيلخلا ىح نانإ هنأ
 ةيناكلاك :.ايوتنب هنزل راك هزم ةطائروفلا نينه قنالخلا ىتز



 هرايط ةيتابن تويز

 درولا تيز

 اهردنأو ءانمث اهالغأو « قالطإلا ىلع ةيرطعلا توبزلا ممَأ وه
 ىلع نضانلا تفاهتل شلل اضرعت هتاذ تقؤلا ىف اهرثك أو ءادوجو

 ةلواحم ىلإ نييئايميكلاب اذه ادح دقلو . هنم دوجوملا ةلق عم هبلط

 .ةعيسطلاهجتنت امىلإ ةد وجلاق دعب مهجاتن ا لصي | نكل وايعانصهجاتنإ

 اهركذ دقلو « ىربكلا اهتميق درولا ةحتارلو مدقلا ذنمو
 ناكو . ةفلتخلا اهاورو ةعودتملادرولاراجشأ نيب قرفو تودوريه
 ناكو « سأرلا مال [ دض جالعك درولا قاروأ نوامعتسي نامورلا

 ىكل تالفحلا ةءان ىف فويضلا ىلع هقاروأ اورثني نأ مهتداع نم
 . روخلا برش ىفمهطارفإةجيتن عادص نم مهاتنإ ن وكس دقام ب هذد

 ىرب ىلإ هعاونأ مسقو ؛ درولا ةساردب اضيأ خرؤملا ىنيلب ماقو
 نولل اعبت ىرخأ ماسقأ ىلإ هرودب ريخآلا اذه مسقو « عورزمو

 . ةئيبلاو ةحنارلاو

 مل ناك هنأ نييمطافلا نع لاق . هططخ ىف ىزيرقملا هرك ذو
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 نع الضف ؛ آزيثك تفلكتت اهتأ ةقيرطلا ةذهأ لارعتسا'نمبدختو

 سيل بسانم بيذم رايتخإ درج نإف « نارمو ةريخ ىلإ جاتحت اهنأ
 ىفو ةباذالا ىلع اهتردق ىف فلتخت تاييذملا نأ ذإ « نيحلا رمآلاب
 نم هتاعارم بحب امع الضف . تيزلا ةباذإ دعب اهنم صلختلا قرط

 كلذلو ةلمعلا لالخ بيذملا نم ءزَجرئاطتيدق هنأ اك« اهنامنأ ةبجو .
 . ندلا ةيلاغلا تويزلا ةلاح ىف الإ لمعتست ال ةقيرطلا هذه نإف

 مدختستف طغضلاب صالختسالا ىهو ةسْماخلا ةقيرطلا امأ

 تومجرلاو لاقتريلاو نوميللاك تيزلاب ةيئغلاراعلا رودشق ىف ةصاخ

 ناي كرولا لع واعمال عضوت اهفو « اهريغو

 ثم ذدلا دمتم ىودن وأ ىلا امأ طتضل رع روب س[تلا نش ك١

 . لاعتسالل اح اص حبصيل قني مث « ماسملا لالخ
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 ب ودع

 ىلإ عجرتف تابيذملاب صالختسالا ىهو ةعبارلا ةقيرطلا امأ

 نييسنرفلا ءايلعلا ضعب لواح نيحرشع عساتلا و ريثع نماثلا نت رقلا

 ةدرطعلا :ثورزاا بيذت ةئامميك داؤم نع ثحبلا نيناملآلاَو

 ةفرءمىلإ اولصوت ذإ كلذ ىف او-< دقو « اهرداصم نم اهصلختستف

 عبارو لورتبلاريثإو لو>كلا اهنم ؛ كلذ ىلع ةردقلا اهل داوم ةدع

 . اهريغو مدوفورولكلاو لوزنبلاو نوتيسالاو نوبركلا رورولك

 بسلا ةئارلا ل يل الظل ار نس ت0 لو
 امف قافخالا ناك ةدع تالواحم دعبو « هليلعت ىف اوراحو هوئيبتي

 نكت لنإ ةبيذملا ةداملا نأوهو ؛ بيسلا ةفرعم اوعاطتسا انلاو

 الف . ةحتارلا ببط ريغ تيرا ريظ نتاوشلا نم ةيلاخو اماع يعن

 تابيذهلاعتساب ةليمج ةيرطعتويز جاتنإ اوعاطتسا كالذىلإ اوهنت

 . ةمأت ةواقن ةيقث

 هلا ف2 9 « ريطقتلاب بيذملا نم تيزاا صاختسو

 ةضفختم ةرار> ةجرد دنع لولحملا درسو« مج |جح لودحكلا

 ىح :لوحكلا ىف نابوذلا ةلباق يذلا بئاودقلا لضفتت ىل كلدو

 ولو « لامعتسالل ًاحلاص ايقن تيزلا قبو لوحكلا رخي كلذ مت اذإ

 . ةيقنتلا تايلمع راركست ىلإ انايحأ جاتح دق مالا نأ





 00 ا

 ىلا ناهذألا ليصاحي ءارش ضفرت اك ايلاغ اهناف كلدلو 6 اهلماعم

 ةّقب رط لضفأ نأ ءالٌ,ه دجو دقو « نيعءرارزملا اح ابجتني

 اهملستت «ةينواعت تايعمج ءاشنإ ىف ةمهاسملا ىهمهمال وصح في رصتل

 حاب رالا ىفهتص> ماسم لكءاطعإ و تاجتنملا عيب واهريطقتب ىه موتو

 ان ل ا

 نهد ىراهزألا سمغت اهيفف « عقتلا » ىهو ةثلاثلا ةقيرطلا امأ

 فاضي ىتلا ةلاشلا ةقيرطلا نع ففاتخت اذه قو « ةرارحلاب انيهربص
 . دراب نهد ىلإ نهزلا اف

 اعيرس لبذت راهزألا ضعب نأ ذإ « ةصاخ ةزبم ةقيرطلا هذهلو

 قا ةفلاسلا ةقيرطلاب 57 تب زأأ صاالختسا نكي الو أهفطق لع

 انركذ ام درابلا نهدلا ف ةعاس نيرشعو عبر أ راهزألا كرت مرلتست

 ف ريعت اهنز ىرتعاو 4 تايذ لق 1 لخ راهزالا نورك 6 اهنآ

 لصفيو «ةلاخلا هذه لكم قف ىودج :تاذ نوكت - لاول انقو

 هذه مدختستو . ريطقتلا ّ ةياذالاب نهدلا نم كلذ دعب تيزلا

 5 أاسارفب سا رج ةقطنم َْق صخالا ىلع ةقبرطلا

 ان ان ذيل



 هس 0 ٠ مس

 نم للقتفرطعلا ىف ربظت نهدلا ةحنار نأ دجو نكلو «روطعلا ىف

 هنم صاختس ذإ ؛نهدلا ىلإ ] و>كلا ةفاضاي كلذ اوفالتق ؛ هتدوج

 ةيلمع هيلع ىرججتو ؛ نهدلا نم لوحكسلا ل صفي مث «ىرطعلا تيزلا
 « ًايقت تيزلا ىلع كلذب نولصحيف لخلخم طغض تحن ريطقتلا .

 :ثودح بنج وه ريطقتلا نم عوللا اذه. ةناعتسالا نم ضرغلاو

 لك لئاوملا نايقإلء ةلاع ةرارح ةجرذدل ضرع اذإ تيل فلت

 .لغت ىلإ كلت نه لقأ ةرارح ةجرد دنع لخلخلا .طغضلا ةلاخ ىف
 لا ةطنصلا ةلداجت كفا ناك اكز اًهدنع

 ليلق قبتي لب ةرهزلا تيز لكان ايحأ نهدلا صلختسي ال دقو
 .لمه ال حاولآلا نم عزتنت نأ دعب راهزالا نإف كلذلو « اهي هنم

 ,قبتامصاختستى لا ةيئايميكسلا تابيذملا ضعب اهل! فاضي لب ءاهرمأ
 .صلخت.ملا تيزلل ىلوكلا لولحما ىلع ةداع قلطيو . اهيفتيزلا.نم
 ةينفلا ليصافتلا, روطعلاعانص ظفتحو . ةصالخةظفل ةقيرطلا هذبب
 يوم نيك ديواولا: :نحدلاب صاالختسالا ةقيرط اهبجاتحت ىلا ةقيقدلا

 9 ىركلا عناصملا ضعب نأ دجن كلذلو « ةعانصلا رارسأ

 . ةصاخ لوةح ىف راهزالا اهسفنب عرب ةطيحلا ىف ةدايز

 .تاروطتل ةبقارمو ئرو ديمست نم ةيفاك ةيانع نم بحي ام اهلوتو

 .ناردج ل خا داهريطةتب تماق ابجضن لمتك ! اذإ ىتح «كلذ ريغووفلا





 تن ا

 وهو ؛درولا ةحئار اظفتحم نوكب هفثكت دعب ءاملا نإف كالذلو

 ا ارظنو“ تانوخشلا قارفك طعس ىذلا درؤلا ءام همست ام

 اهلَعتَنا' حبصأ دقف راهزالا ىلع راضلا ريثأت ايلا ير عللا#لال

 فاول 0 ربلاو جئالي. مناليلاو درولاك اهنم ليلقلا ىلع ارصاق

 صلختسي ىلا ءازجالا :تناك اذإ دوصقملا ضرغلاب ةقيزظلا هذه

 قاروالاو. ناقيسلاو ناصغالاك ءىثلا ضعب ةبلص اهنم تيزلا

 *: اهريغو

 . ردك لهذا مرر كالا“ ٠ هو ةناثال ةقبرطلا امأ

 ىلع ةرضنلا راهزالا عضوت اهفف « عملا ننهدعم ةفاغ اروح سو

 حاولالا هذه عضوتو « قن نهد نف ةقبطب ةاطغم جاجز نم حا ل

 ةرتفلا هذه قف « ةعاس نيرشعو عبرأل كودو ارضع قوفأ ابك

 ترده كلذ مث اذإ ىح «راهزآلا نم ةيتيزلا داوملا نهدلا صاختسي

 رركل غدا هظفط وأ اهتيز تدقف دقو راهزالا طقاستتف حاولالا

 عبشت' اذإ ىح « ةديدج راه زأ عضوب :ةديدغ تارم ةيلهعلا هذه

 نم عزتنأ - ةدع عيباسأ كلذ مزاتسي. دقو  تيرلاب "نهدلا

 ةسناجتتم ةدحاو ةلّتك نوكيل ةنيه ةرارح روصو ةيجاجزلا حاولالا

 رشات ئرظع -تنارق نهمىوح م نهدلا نولهعتساامدق اوناكدقو
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 قرطلا ضخ رأت الا تفل يالا ا
 هراخم دعاضتيف. «ميلعؤجي وءاملا عم راهذالا مهصرت ايدوا اك
 نم ىلعأ فر قوف راهزالا عضوت وأ « تيزلا ةرخيأ هعم الماح

 اهنم صاختسيو ايالخلا ردج رسكيو اهيلع هراخم سيف ءاملا حطس

 درت ثيح فثكم ىف ةعمتج كلذ دعب ةرخآلا رمثو « تنزل

 تيرلا لصف اهفو «ةلبقتسم ةينآ ىف عمج « ةيناث لئاس ىلإ ل و>تتو

 نم لقأ هتفاثك نآل تيززلا وفطيو « أعم |هجازتمإ مدعل ءاملا نع

 . هلصف لبسي !ذيو ءاملا ةفاثك

 قرطلا ريما ررمالا يشالف ىف فلتر ثيناك ناو ,ةهفارطلار هد

 اهضرتعت عقاولا ىف هنأ الإ  ًافيلاكت اهلقأ اهنأ نع الضف ءابلبسأو

 للحتت نأك « تيزلا عون ىف فلت اهنع أشني دق « ةيلمع تاب وعض

 ةعدع نوكت دق ىتلا ةيلصالا اهتابكرم ىلإ ةلوهسب ةينرطعلا ةداملا

 ليثالا تالخ ةداملاحتت الثف «ةيرطعتسيل ةّئار تاذ وأ ةحئارلا

 الكل سلو « ءاملا راخ ريثأتب لخو ىلثإ لوحك ىلإ .ةيرطع هو

 دا ولي ىضعب /ندقت دق يأ . قيلرطع :ةييطا هلع د نيتجت اهلا داما
 نإف « درؤلا نيطقت ىف ثدح اك هنم لصفنت الو ءاملا ىف ةيرطعلا

 بوذت ينفلا ليثاآلا لو>كلاىهو هبيكرت ىف ةلخادلا داوملا يدحإ

 درولا ةحتار هبششت ةحئارلا ةبيط ةدامىهو :تيزلا عم قب الو ءاملا ىف



 11 ل عفا
 عيمج 3 ناعم دخلا يف ةيرطعلا تويزلا دجوتال

 عونلا اعبت ةفلتخما مارزجالا يف, ةقرفتم, فجوت ىه لب ٠ تانايلا

 ىاهدج نيعايلاو درولا ىف ا ةرهزلا ىف اهدجت كف «تابنلا

 عم انا رولا نفع رو يرحل ءنتاوخإلاب جسفنبلا ىف زك ةرهزا ريغ

 اوكلتلا ىف < نافعا ناشئ كلذك :ذامدألا ف ايا اهد رجب

 ءاحتللا قدح وتو ءاحابلا ا اضيأ قتادهلا ف اهدوجو عم

 دجوتو «ترف ترفااونسوسلا ىاك روذجلا ف دجوتو « ةفرقلاك

 لح ا تو+جربلاو لاقترتلاو نومسللا ف 3 اعلا رقت

 . اذكهو ءر أ زوللا ىف ام روذبلا

 اعيت تأتاينلا نم تت صاال_ختسا ل تفاتخم كالذإ

 هتيقو تيزلا ةعيبطو تيزلا هيف دجوي ىذلا ءزجلاو تابنلا عونل

 . ةىداصتقالا ةبجولا نم ةيامعلا فيلاكتو

 - : سمخ قرط ىدحإب تابنلا نم تيزلا صاختسيو
 .راخيلاب ريطقتلا ١

 . درابلا نهدلاب صالختسالا - ؟

 عقنلا _

 + تاب كا +

 . طغضلا هى



 ب

 «ملاعلادروَةَقِ دحو ىمست تحبصأ ّى>ادج ةلئاهتايمكي هءرزت ىهوع

 عانعنلا اهنم. ةيرطعلا تويزلا نمةريبك تاينك اكيرمأ جتنتو

 ىعيبطلا“ سلخ نر فيض ةيطنم نط لاك 0050 1

 . اهراعو ةلاهاسلا» قركاللا تورو راسل“

 رداصملا مأنمهيلقصو اهنم ىبونجلا ءزجلا امس ال ايلطيأدعتو

 .ملاوملا نم امهريغو لاقتربلاو نوميللا تويز ىلع لوصحلل

 ءاهريغونيصلاوهواج ورا. زنزاضيأ ةيجاتنآلا قطان نم كانهو

 ةبج ىف نآلا رصحنت ال تحبصأ روطعلا ةعارز نإ عقاولا فو

 رخالا امضعب دوج قرشملا ىف اهضعب عرزب اك ىبف «ملاعلا نم ةدحاو

 يرتدى انضد عرز لاجل 3 عررت دق منهو« تاوخلا ف

 ةيرتلا كانه تمادام روطعلا فلتخل ةهدلاص ةعرزمهتعس ىلع ملاعلاف

 . ةيسانملا ةنبلاو ةحلاصلا#



 ًاعبت فاتةتنرخالا ضءبلا نع تاتايئلا ضعب ىف فاتخت هعم ةطلتخم

 . اهنم ةثعبنملا حاورلا كللذل

 ىلإ جاتحتاهنأ كلذ ء رومآلا قدأ نم ةيرطعلا تاتابنلا ةعارزو

 «كلذ ريغو تابصخلاو خاذملاو ةبرتلا ىف اهرفاوت بحي ةنيعم طورش

 ةحار ق روي ةعارزلا فورط لع أرطي داع ىندأ نأ ظحول دقو
 : هك فو تيزأأ

 .ةيرطعلا تاتاينلا ةعارز .اهيف ترؤتنا ىلا قطانملا نمو

 هتجاح نم ريثكلا ىلع هنم ملاعلا لصح ايسيئر ازكره تحبصأو
 ىهو . سارج ةئيدم عقت ثيح اسز وق قى :ىدم ميلف روطعلا نم

 كدمسإلا نم افلا .نرثعلا امناكبم دادعت زواجتي ال .ةريعص ةنيدم

 انوئس اهيلا بح ةيعك اهلعج ام روطعلا ملاع ىف ةربشلا نم ال نكسلو

 ني#مايلا نممهتجاح ىلع لوصحلا ىلاعلا ءاجرأ ةفاك نم روطعلا راجت

 .هريغو جسفنبلاو نالسسعلاو سجرنلاو

 رقدعدم نم "كردلاب قارقلادبقيرفإ .ىطاشراوجكلارع كلذك

 ةريزج ىه روطعلاب نيمتبملا عيمج أاهفرعي ةريغسص ةرزج

 نوردصيو :روطعلا ةرا# كانهنويسنرفلا ركت<ثيح «نويفير »

 ٠ اهريغو ترف ترفلاو جنالي حناليلاو موينارجلا اهنم ملاعلا ىلإ

 < درولا تيزا ىلاعلا ىف ىسيئر زكرم مأ ايراغلب دعتو



 ءازجالا ىف تاجنئارلاو وه هتدئاف اف ةرهزلا تالتب ىف تيزأل

 يي راموم تاوللا لط ظله ناسا ل[ ند تاي 0 ا
 !! زغللا اذه لل هجلي نم رظتني احوتفم ىلعلا ثتحيلا باب

 تيز سيلف ؛هفلتخم داوم نم طيلخ ةيتابئلا ةيرطعلا تويزلاو

 هئيزج نأ لوقن نأ عيطتسن ثيح دحاو ىئايميك بكرمب تابنلا:
 نم تارذ اذك عم ةدحتم نوبركلا نم تارذ اذك نم بكرتي

 ا هكلو ا ةاهريغاا نجيبك إلا ثيالاذ ئزم |دك ف نوجا ل

 تدحدقا هناي !ةهملبخ ياكل انيتاو روع
 :هليعس ريك ةبشسلا نع ماكولا ةنجأ زكي تاركا

 كلمت اش" كف زم" تتح و, دانه“ ىقرطعلا 3 ريملجلا ثنو قش

 .تيزلا ةحتار ىزعت ه0 اذه ىلإو « هنم :ب هم ةيسنب ليثيملا

 سال ىرخ اذا ىف نور ظلخ 2 هنآ دهر قابلا اك

 تويز ىف سكعلا ثدحت دقو . نيا الاب اهكرت نم قةحتلا

 هيلار ودمت هبلإ ىدلا ىايسيكللا نك رملا نوكي دنق ٠ ١

 . هلصف ىئايميكلا لع قشي ثيح ةليئش ةيسنب ادوجوم تلا

 كالذ مو 0076 ةفادخع تا َْق رام طلا تف : نأ سه لجو دقو

 نآل امإ 1 ا لكعيلا نع أمضعب تأ انلا | هذهنم ةثعينملا حتاورلا كلم

 ْى م5 وبذ كانه نال امإو « ةفلتخم بسب اهمذ دجوي تيزلا اذه



 تاتا ني حط

 « ٍبابلاآلا ىوهتسي ليمج ريبع تانابنلا نم ريثك نم حوف

 ها جو عت تالا ءاوتحا ارابطعم ملا معآلا فاكس

 دثلو ١ ةحار ملجة 1مل | لكا معتم نارك 06

 هكا دا . تاجا لاو تزال دقق اهانتاو فرج م حالا الواح

 ىلإ دعب اواصوتي امل مهنكلو ؛ ؟اهتتوك فيكو ؟ اهتتوك ضرغىأل

 ةيمهأنوةلعي مهنأ ولو «ءاهنيوكست رسو اهتدئاف ةقيقح نع فشكلا

 بذج ىلعلمعي هنإ نولوقيو راهزالا تالتب ىف تيزلا دوجو ىلع

 نوكتف قيحر نم اهءام ىلع ىذغتتل اهريبع لعفب اهو تارشحلا

 . لمحت نأ ثدح ذإ «راهزألا حيقلتل ىردت ال ىه ثيح نم ةليسو

 هذه حقلت ىرخأ ىلإ لقتلت نيخ «ةرهز نم حامل بوبح ابلجرأ ىف

 ةرثلانيوكت ىف اهرودب ةرهزلا موقتو . اف ثينأتلاءاضعأ بوبحلا

 ةدئاف اذه ناك اذإ « نكلو . تالا مانعا رود عفتك اذبو



 مهتجاح ءافولا نع زجعت نيلوالا قيضنيفلا احترم نك ذإ روطعلا

 معلا لاحم ةيغر عابشإ نه اهراكترا ةلواحت َْق مع >هلضف أذه . أهنم

 ,ضحدد نم ةثعبتملا حتاورلا مس ةفرعمو ةقيقملا نع ثحيلا َْق

 . ةئحلا تانئاكلا



 روطعلا رداصم

 روطعلاعاونأ فاتخم بيكرت ىف ةلخادلا ةيرطعلا داولا تددعت

 < ماسقأ ةنالث تحت اعيمج ابلمجت نأ اننكمب هنأ الإ «الئاه اددعت

 - :ىهو ميسقتلا 2 اهرداصم انذذا أذإ كلذو

 . ىلا لصأ نم دل م د ال وأ

 . ىناويح 1ك نم داوم - ايناث

 "ا ّق 1 ا ايلا هه داوم -_-_ عا

 تاتابنلا نم ةجرختسملا داوم اعيمج لمشيف لوألا مسقلا امآف

 ل ناو و نوميللاو جسفتبلاو نيمسالاو درولاك ةفلتخلا

 . اهريغو قضاوسلاو كال

 نم صلختست ىلا ةيرطعلا داوملا لمسشيف ىناثلا مسقلا امأو
 مويرطسقلاو كلا داب زلاوريدعلا هو تاناو.حلا صضعءب تازارفا

 قايميكساا ابعدتبي ىتلا داوملا كلت لمشيف ثلاثلا مسقلا امأو

 .ةحتارلا ف ناويحلاو تابنلا ابجتني يلا كلق ىحتل هلمعم نار دج نيب

 نم مهن. افكرلع لوصحلانآلا سانلا عيطتسيداوملا هذه لضفبو



 نم ةنيعم عاونأ لتق ىلع ةردقلا ةيرطعلا تويزلا ضعبلو اذه

 لوميثلاف ؛ ةربطملا داوملا نمريثكلا اهتردق فقوفت « تابوركمملا

 هل لوميثلا نم ًادحاو امارج نأ ىأ ةرم «ه لونيفلا قوفي الثم

 مخل دججو اج ا ريثأتلا ىف .كودتغلا خخ تانج نيرتعاو مادا
 وج ىف تومت دوفيتاا ىح تابوركيم نأ هيزاجف سلما
 ريثأتب تومنو « ةقيقد 7٠ ىف نايرلاقلا وأ ةفرقلا تيز راخبب عبشم
 نأ ط+رل اك 6 ةعاس"ه يع ىلإ قس وكلام ولا وأ هل ورا تبز

 2 ةحوررلا قطاخملا ىف ايسن ل ترف فالس
 ىف ةرشتنملا ةيرطعلا تويزلا ة ار ريثأت ىلإ كلذ اوزعو ؛ ةيرطع

 :تايوركمملا ل ىطاخلا 0 0

 درولاو ةدنواللاتويزك ةيرطعلات ورزلا نمريثكلا لمعتستو

 معطنم اه ام ختل ةيودألا ضعب ريضحت ىف اهريغو ىنرامزورلاو

 ..ضي را ةغستسن ال ذك

 اهناك امضعب تدقفداوملاةيرطعلاداوملانأهيفكشالامنكسلو

 روطت نمهيف ثدح امل [راظن ىلاجلا انرصع ىفىطلا جالعلاف ةيمهأ نم
 افاسلا ريقاةعك ةعفانلا تابكرملا نم ريثكلا فاشتكاو مظعىلع
 . موب لك ايلعلا هب انعلاطي امم اهريذونيسيموتب رتسالاو نيلسّتبلاو
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 لخلا هحلصيو ةدعملا مم فعضإو ىكطصملاو دوعلا عم و

 1 «..هن رطعو هنوق ى متل لظلا ىف ففجب نأ ىغبنيو

 ردخن وهو « ةروطم ةداك لمعتسي م تازاغلا درطل نآلا نوُرْيكَلا

 هطانخب رهو ءة[ؤ بكت ىلع لردك ازيا ناسفألا
 ىف عانعنلا لخدي ام اريثكو . ناسللا ىف امس ال بيطرتلا ضعبب

 : كاتيا اودع

 ؛ةيهشلل ة<افو ةبينم ةداك كالملا ةشيشح نوريثكلا لمعتسيو

 . ةبيط ةحنار امامك ال رئاطفلاو ىولحلا ىلإ ضعبلا اهفيضيو

 ىمدختسياذكوةيل وبلا كلا لا ريبطت فلدنصلا ب شخ لمعتسيو

 ةيطاخملا ةيدعإللا نييطت :قالضيأ لقعتني انآ بلا ضيوف ةلاعم

 علا دارج
 ماكزلاو دربلا تالزن فيفخت ىف سويلاكويلا لمعتسيو

 ةييعشلات ال زئلاو ازنوافنإلاو

 راخبلا قاشاتساب ماكزلاو دربلا جالع ىف روفاكلا لمعتسيو 9

 . بلقلا هيبنت ىف مدختسياك ىلغملا ءاملا عم دعاصتملا

 راطخأ نم ناسنالا ةياقول ةيرطعلا تويزلا ضعب مدختستو

 تومجرلا تونزلا هذه نمؤ ضارمالا لقنت ىلا تارشمهلا ضعب

 ّ اهريغو لوينارحلاو الينورتسلاو



 . ةيكز ةحنار اهسكيل ناتسالا نيجاعمل فاضي اكء رم معط نم اهب

 .هاوقأ » انيس نا هنع لاق جالعلا ىف كلذك رتعسلا اوفصوو

 0 خغضعو نكرولا عاجوأ عفش فالم لاحم وهو ىرا

 عفن هئهدو ةقرحلا هتوقل ةلهرتملا ةثللا شيو نانسالا عجو

 تدكرت قى نآلا لخد راسل ٍ » .نادب دلأ تا ةدعملاو ديقتلا

 ىف لمعتسي كالذك« قالا عاجوأو لاعسلاو ماكرلا ةيودأ ضعب

 . تازاغلا درط

 ضانفألا ند هقيدملا جالع َّق عانعنلا ت تدز دواد فصوو

 حابرلاو قاوفلاو صخملاو ةدحملا عاجوأو ناشغل أ عضم هنإ 0 هنعلاأقو

 لاو اسنلاو سرةالاو تانيا بهذيو ردبو رد هنو ةظلغلا

 لصافملا عاجوأو ماذجلا .رمه عفت و ناو الط تر

 ادافضننتلاب ماروالالاحو لخلاو لسعلاب ناديدلاو ابرش لاحطأاو

 هفقءضو عادصلا عاونأل أءطاق رجع ند ردن 11 1 ١ م خبط اذإو

 3 ماعطاا 0 لكأ نأو ءضارمألا معمق ند ردصلاقنو عامدلا

 باحأ] :هضد 4: دكو حاملا عم قد نإو مختلا عامي كلذلو دسم

 مم ق امتع لإ عدو 9 ا برَعلا 00 ا أع 3 معك

 باقلا ىوشهو ًاروخ وأ أ ادارض ولو لا انك ياللا بهذبو



 تك م

 عاج دو ياو لاعسلاو مخلبلا جالعل جيبكسلا اوفصوو

 ! كاذ ريغو ناديدلا درطو ءاموتدس 3 ردصلا

 ؟عاقر رهلاو هثللا كش عادصلاو تاالزتلا جدلعل ز ا أومدضوو

 ةيعشأا تاالثنلا فر.فخ َْق مويلا | اال 4و ومحو نورنيثكعلا لازامو 0

 !.قلحلا باهتلا ةوادمو ةثالا ةيوقتو ةناثلا باهتلا ةاوادمو

 نذآلا عاجوأ نيكستو ناقفحلا جالع ىفنارفعزلا اوفصوو

 ه2ورق لوقو كتملاو «ءىصخحلا تدتف# قو هيلإ ل زوللا تدز ةفاضأب

 ةءالصلا ل3 فلآ زوطعلا:ةعانض قامإ مدخت سي حبصأو نآلا ةيبطلا

 . ىلاقتربلا نوللاب

 هنع لاق «ضارمالا نم تكي جالع َّق لفنرقلا اوهصوو

 ءاضعالاىوقةيو ةبكنلا سبطيو مغلبلاواجبو غامدلاى وي هنإ 2 دواد

 منع لاحطلاو 2 و ىلكلاو ةءدعملاو اؤديصلاو ابييياك ةسسئ رلا

 بيلع برش اذإ اصوصخ ةداليشلا كيعتو ءىقلاو نايثغلاو قاوفلا

 ىوش هّوأمو اهعفانم ا ُْف در ماقم مو ةيازشو 6 نأضلا

 مسلا عطقيو ءاقستسالاو ءايعاولا لت و :ندبلا كلعزو نياودلا

 تازاغلا درط ُْق نآلا لفت رقلا تر لمعتسنو 1 هكا مفي و

 نوكي دق ام خيل اهلا فاضي ذإ ةيودألا ضعب ىف وأ ةدعملا نم
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 حورقو ناقشلاو وب رلالو لاعشلاو رديصلا للعدو هن دلاو
 لاحطلاو ناقريلاو ءاقستسالاو ديكلاو ةد_عملا فءضو ةئرأا

 امش لصافملاو اسنلا قرعو حبافلاو ةظيلغلا حايرلاو ىلكلا ضارمأو

 مول نإو ةيهشلا حتفيو ىوقلا شعنيو ساوملا ىوقيو الكأو

 ض ! « .لوكلا ىلإ بابشلا ةوق داعأ لذسعلا ءامب

 حلصي د قأب مب نكذلا نايللا وأ ردنكتلا انين نبا فصوو

 نم سانلا نهو « هيَوَدِيو نهذلا عفنيو قرخلا نم ةنئاكلا حورقلا

 لمدن و عدصي هنم ىانكعسالالو «قيرلا ىلع هعيقن برش نامداب و

 « ءىقلا سيحو ةدسافلا تابوطرلا ناليس عطقيو نيعلا حورق

 !! .« ةيمغلبلا تايملا نم عفنيو اهدشيو ةدعملا ىوقي هراشقو

 شكغلاو حورقلا جالعل نسوسلا فرشالا ناطاسلا فصوو

 رم برض نسؤسلا.ه ةدرفملا .ةيودآلا هباتك ىف لاق .. اهاريغو

 لامدإ ىف مجتني ءاودووف ففحب نأ هنأشف هلصأ قحس اذإو نيحايرلا
 هلةصيف هجولا هب لسغيو شفلاو فاكلا نم عفنيو حورقلا عيمج

 لاعسلل حاصيو ماوحملا شم نم عفن برش اذإ نسوسلا رهزو

 ١ ! « . ردصلا ةيوطرو

 عاجوأو ةيبشلا متفو تازاغلا درطل ناجنلولا اوفصوو

 . لصافملاو ربظلا



 ما

 «لافطالا تاجنشت جالع ُْق ةريبك ةدئاف تاذئبف ؛ىطلا حالعلا ْق

 ىلع ىهو سينوروك هتَجَوز لياع ولأ نأ اكن ٌريطاسالا ركذتو

 (لا ناكدتأ كلذك ىورتو ءاهردص لع روطغلا رثثب توملا شارف

 «بطلا" ةيروأرو هكا طال دلع قا لولا ركسأ ىد هتلسأ كلو

 جالعلا ىلإ انايحأ أجلي ناك هنأب زيمتو ؛ ةنامز ميكح هرارغ ىلع أشنف
 حدصت نأب حرفلاو هيفرتلا بابسأب ضيرملا .طا< نأك «قاسفنلا

 داوعأللا قر نأو « هليمجا رظانملا ه. فحت نأو « هيلاوح قيسوملا

 : هترجج ف ةييطلا

 هتيز نأ سديزوكسيدو قيلب لدم َنيْحَرْؤوملا نّضعِب زكذو
 بيصخت ظ مل ٍثظلالعلو . نويعلا بط ىف لمعي ناكن اذنتلا
 داوملل ناكدةلف « برعلا ئدنأ ىلغ هن ئظح امم رفوأ زوظعلا نم

 اذه ىف امتدئاف نع بتكدّقلو « جالعلا ف نبك ن أش مدنع ةرظفلا
 ناطالاو ىاطنآلا دوادو انيس نبا لاثمأ مهئاكح نم نوريثكلا

 ميهيلع ذخؤز هنأ ولو «مهريغو ىناسغلا رع نب فسؤي فّرشالا

 انيس نبا فصَو كلذ ةلثمأ 'نمؤ . اهدئاؤف دَددت ىف ةخاابملا اعيمج

 . مزيتاموّرلاو عاذ- لاو هزيرعشتلاو ٌمرْولا جالع ىف كنملا

 هنع لوي ذإ ضاَرمأألا فلتخم جالتع ف ردنعلا دَواَذ فصْوُ

 ,ضارمأو تالزغلاو نوئجلا نمو غامدلا ضارما رئاسل عفني هنأ



 اهنفب انواسلتي نومدقالا اهلا أجل و ةانلللادل وم زاؤظعلا ظشب#

 فاتع ََق نويرمدم لا ةنيكلا ابلمءتسادق هنأ تباثلا نمو ؛ ءافشلا

 رااوردسلاك ابضعي اومدختسا 7 ىضرملاجالع ُّق ةنعارفلا دوب

 . قوملا طيختف
 قيرغأللا ءابطأ نم امههريغو نوتيركو طارقبأ اهلا ا كلذك

 ل ىتيبطلايزأت هل ىاكقل لف” ىف نار رك د مهل طلا جالعلا ىف

 [١ تيكرات نيف جسفنبلا ل خد 5« ءاود ٌّ نيكو 7 ىف لخد درولا

 فكي يقفتاذسللا لخدو؛« أهنم 5؟] بي رت 2 عانعت | لخدو؛ أهنم

 نضام جالعفرفاو بيصن روطعلا ناك دقو « اذكهو «ءاودوع

 . صخاألا ىلع ةيبصعلا'

 ىف اهلاعتسا نع ريثكلا رك ذ نم قيرغالا ريطاسأ لخت لو

 داع ثابت زوودت مدختسي ناك ولوبأ هلالا نأ نكلاذ نم «بطلا

 ! نيرخآلا ةحلآلا جالع ىف ايناوافلا مساب اضي أ ىفووررعملاو تيلنصلا

 انموب ىلإ .ةلمعتسم تلاز ام روذجلا هذه نأ ركمذلاب ,ريدج, ىهاامبو

(0 



 د

 .نوركت يذلا كقيلا فاللتتام ىبلنلا ةجدءأ ربما وا زك
 اهتولمعتسي ىلا كلت فااخ ةصاخ اروطع حامصلا قنولضفيف « هيف

 اعين روطع ةدع نيب دحاولا صخشلا جازم حجرأتي اك « ءاسملا ىف

 اذإ دغلا ىف هلبقيال دق مولا هلضفي ىذلا رطعلاف « ةماعلا هتحصل

 عون ليضفت ىف لخد درفلل ةيسفنلا ةلا>ال كللذك ٠ هتك تفرخحنا

 00 هريغ نع روطعلا نمد

 بج 5
 تا



 اا

 ةحنار ميدل تباط 22-7 ١ نأ نييش ءانيطخلا اذه َنف

 ملاصخش ١١ نأ نيح ؛ادج ةيبط اهورنتعاو ةميظع ةجردل كسمملا

 19 نأ اني 2 ةئيد 0 اهوريتعاو ةرالب مدل 0 ةحنارلا هذه 0

 ىلإ ةدوبجلا ىف مهرظن ىف لصت مل ؛طقف ةبيط اهوربتعا اصخش

 نأ نيح ىلع نيقباسلا اصخش نرشعو نيئثالا ىدل هيلإ تلصوام .

 ةءادرلاو ةدوجلا نيب اطسوأم دح ىلإ اهوريتعأ كلذ دعب اصخش ؟١

 حتاورلا ىلع محلا ىف ريبك لخد سنجلا عونل نأ كادك بلل

 ىلإ لع نيف 2 كاكا: وع حتاورلل نهردعت ف نفلتخ تاوسااف

 ءابماش امو جسفنبلاو نيمساملاو درولا عون نمهىتلا ةثداحلا روطعلا

 : ةثعينم لا 42 و ل ضعيل هش د رجب نا لع 9 نلمالا عيطتسي ْو

 أةهد ع” مأ كالَديِس 4 ناك نإ نييلد نأ دعب نع ولو ع ناكم نم

 .امهريغو لدنصلاو كسملاك ةيوقلا 4 ورلا ىلإ لاجرلا ليعامنيب

 ؛ روطعلا نم ةصاخ عاونأ ليضفت ىف ريبك لخد رمعلل كلذك

 لل كايبعلا 15 أمن 6 ةككاحلا حناورلا ىلإ نوليع ندا رابكف

 . ةياذجلا ةذافنلا 2 ورلا لامعتسا

 كلذتاربكح رمان هحانلا قالا نأ اها دع و
 ريئعلاو كسملاك ةيوقلا روطعلا لاعتسا ىلإ ليمأ قرشلا لهأف

 ٠ ليد رغلا نم



 مل ا اذ

 نأ عيطتسي ىل ةردقملا هذه هتبهو دق ةعيبطلا نأ هيف كشال
 ىلع ةلثمالا مضوأ نمو « اهايحب بلا ةنشلا ةايحلا فورظ رياسي
 ةيلامشلا كر وريد دونه َّق دهاشل م ةأمحاهذه يح نم ةردهم

 قيرطب م صخش راث | عبتت لع ةردهم نم ةيشيحلا لئابقلا ضعبو

 56 صعب 5 لق اهنكلو « هيف ام ةبارغلا نم اذه ىفو « مثلا

 ةيكاكل اه نايينالا ريغ خف ةيرعلا ةردعللا هده ىلع اني ان رد: دا

 . لاثمألا حضوأ كلذ ىف برضت ةيسيلوبلا

 قيطنت مشلا ىلع ةردقملا قو ةجرمالا ّق تافالتخالا هذهو

 هاسد سن ال لق قيرذ دل الويقم ينم نوكيدق اف «روطعلا ىلع اضيأ

 5 ىلدنفلا] م هل ماق أه كالذ ف ةفبرطلا تاءاصد>الا نمو « 01

 ارعع“ نيفاتخم صاخشأ روءش نايبت نم اكيرمأب درافراه ةعماجب

 دورولاك 36 ال ويق قاعي أمذعإ و ىلا « ةفاتخم : أور 0 أسنجو

 مريد قت فاتخا ندسلو 3 امتار عييمجأ قسحتألا 3 نيموسلااو

 نم حضتي اك روفاكلاو كسملاك ىرخأ حتاور وحن انيب افالتخا

 . ىتالا لودجل

 ةيدر ام دح كل ةلويقم ةيبط اذح ةيبط

 ١ 3 م 3 كسملا

 0 ١ ما ١ روفاكلا



 هةح نم اأو روطعلا

 « تاناسحالا قى نيذد أيتن 0 هجزمألا ف نيتوافتم س انا قالخ

 اضخش فوري لو امو « نيعم ساسحإ هل لكو ؛« صاخ جازم هل 13

 ايحتسم نوكي ك3 ىذلا نوالاو 4 ل بوجع ال لق ومالا نم

 ةيقيعوملا .ةللكنلا ولنا قم رفح دل الذقن ناركي>لا دق لف لانمأ
 اباعإ صاخشالا نم ةعومج وأ صخش ام بجعي دق ةدحاولا

 قاتخ كلذك 4 كدوعبالا ءادطو نفيع الل ىق انآ نيد لع 34 |ادنديش

 ءاهريغو تافاقثلاو. تائيبلا فالاتخا. .سانلا دنع لاما سياقم

 نم مف ةدحاولا ةارلا لع مهلكح َّق نيتوافتم سائلا قلخ كلذك

 لثمو 6 حتاورلا نم اهريغ نيدو اهني ةقرفتلاو اهزييمع عيطتسإ ال

 نوللا زيتيمت عيطتسي الف ناولآلا ىمعب باصي نم لثك كلذ

 نرخآ كا نأ نيد لع و هريعغ نم ورا نم هلثم رضخالا

 ىلجتي أذهو 4 1 دعي نع ولو خاورلا مه َْق ةيمج ةردوم م

 ف ةرطفلا لع سشوعت ىذا ىاديلا ناسنإلا ف ةحضاو ةروصضصب

 هذه 2 رضا نإ ند 0 وه ثديح ؛ اهريغو ىراحصلاو لايجلا

 امتو ؛عمسلاو رظنلاك « اضيا ىرخالا ساوملا ىفو لب ؛ ةساحلا



 تتاح

 ضعب ىلع براجتلاب اهديتأت ىف لضفلا رتلاول نكلو « أضيأ ليي

 تاناؤاللا

 5 ابهيشت عب طتس اننا ذإ ابيرغ دعب ام ةيرظنلا هذه قف سيلو

 نُث ؛ ع ناولآلا نب زيت نيح نيعلل تدحب امم ريك دح

 هعئاتع ةتعأا كو انكاتت قولا مسجلا نم ىتآلا ءوضلا نأ مولعملا

 رصبلا باصعأ ابلقنت نيعلا ىلع طقست نيد اهنأو « ةجوملا لوط

 شوب رطلا ىرنف « ناولأ ىلإ خملا اهجرتي تاراشإ ةئيه ىلع خملا ىلإ

 اهل ناكن يعل ىلع تطّقس ىتلا ةعشالا نآل كلذو نوالا رمحأ الثم

 ىرثو «رتميتذسلا نم ءزج نوءلم نم اءزج ٠ وه نيعم:ةجوم لوط

 الإ نكي مل ةعشألا ةجوم لوط نآل الثم امتاق ايجسفنب رخآ ايش
 . طقف رادقملا اذه فصن

>> <4 
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 امأ خملا ىف مشلاب ةصاخلا ةقطنملا ىلإ هب دوجوملا طاخلا ءاشغلا

 ءاملعلا لذب ام اذهف ةفلتخلا حتاورلا نيبزييقلا فناألا عيطتسي فيك

 ءارآلا ثدحأو ؛ هريسفت ليبس ىف ممدسبج نولذوي اولاز امو

 ةيلكب ذاتسالا نيام رتلاو روتكدلا هب مدقت ام ددصلا اذه ىف

 ىتلا نطنشاو ىف ةيكيرمالا مولعلا ةيميداكأ ىلإ ليي ةعماجي بطلا

 هثحب ىف رتلاو لوقي . م ١م+ ماع نلكنل ماهاربأ سيئرلا اهأشنا

 ةرارح ثاعبنا ىلإ عجري مشلاب ساسحالا نأ براجتلاب هديأ ىذلا

 اذإتاجوملا هده ناو ؟ مسجلا نم لاوطألا ةفلتخم تاجوم تاذ

 تصتمأ - ةئيدرمأ ةبيط تناكأ ءاوس -ةحتار تاذ ةدام ىلإ تلصو

 ةعشأ تكرتو اديدش اصاصتما ةيرارلا ةعشالا ضعب ةداملا هذه

 د وربلاب نسامح نصاصتمالا ادهن غ ضير نداستلا نوداطوغأ
 ىذلا خمللا ىلإ ةدوربلاب ساسحالا اذه باصعالا لقنتو فنآلا ىف

 اهنم لك لدت ىبلا ةفلتخلا تاراشالا عمجتتو « كلذب ةراشإ لجسي

 اذإذ « ةفلتخلا اهلاوطأ ىف ةرارحلا ةعشأ نم صتما ام زادقم لع

 . ةحنارلاب ساسحإ ىلإ خملا اهمجرت اعم تاراشالا هذه تلجس

 دق مسجلا نم ةيرارهلا تاجوملا هذه ثاعبنا ةيرظن نل يكن و

 ةعماجي سفنلا لع ذاتسأ خوب ديول وه رتلاو لبق رخآ ملاع اهب ىدان



 ك5 هود

 ساسحإ رمأ رمآلا نأ مادام ؛هريغ هعضو امل الاخ رخآ امسقت ام

 ' . ىدرف روعشو صاخ

 قايميكسلا بيكرتلا ساسأ ىلع حتاورلا ميسقت مهضعب لواحو

 تايسقت نم كلذ ريغ وأ هيديهدلأ وأ هتربثأ ةحنار هذه نأ لاقيف
 تح ةلخادلا تايكرملا نأ ةقيرطلا هذه بيعي نكلو « ةيئاميك

 نوكي ال دقو « ةحنارلا ىف امتح هياشتت ال ةدحاو ةيئايميك ةعومج

 قب ةدوَجْؤملا كان ةبباعم اهتمتاز وكنت تقثوأ ام ةار اهبل

 . ميسقتلا ةقيرط اضيأ هذه ملصت مل كلذلو ء اذكهو ىرخأ ةعومج

 وأ ةيتابن ةحئار لاقيف ءاهرداصم بسحر وطعلا مهضعب مسقو

 يذلا حر اهازودرر ةياجلا يور ع ةفاغم زيف ار

 هرقل ءأعةقاروت وأ .انالمتوإ ناكىئارذخج ةياننلا قمة ترضختتسا

 ةرضحلا روطعلا نأ اضيأ ميسقتلا اذه بيعي نكسلو ؛ كلذ ريغ وأ
 لب ةحئارلا ىف هباشتنال الثم روذجلاك تاتاينلا نم ةئيعم ءازجأ نه

 تلظو ملاعلا تاغل عيمجتلظ اذبو . تابنلا عون فالتخاب فلتخت

 فناألا لاز امو ةحتارلا هنك نع ربعت نأ نع ةرصاق ابعم مولعلا

 ساسحالا لقتيا فنالاو ءناسنإ لكدمتعي هيلع ؛كلذ ىفكحلاوه

 ىف عمت مشلاب ةصاخ ايالخ نم جرخت باصعأ قيرط نع ةحئارلاب



 - معيب

 اهتدش ةنراقمو ةفاتخملا تاورلا ىلع فرعتلا ىف اذه انموي ىلإ هيلع

 . هتان الاوبنتأ وهب اهتنادردروأ ايضصياا تل اك

 كلذو تاعومج ىلإ حتاورلا ميسقت ءادلعلا ضعب لواح دقلو

 تيرقت ةعبودحتاو ةعوجف اضينرايتك تراها كل عمجب

 نف ىف تاقثلا دحأ ليعر نيجوب عمج الثفبو ناننالاةللاراوع 5

 نيب عمج اك ةئاراا ىف (مراقتا مويناريجلاو درولا نيب روطعلا

 ةعومج ,ققسودلازف جيسفنبلا عضوو ؛ ىداولا ةقينزو نيمسايلا

 بورويلطاو هكرطسالاو وريب مساب عم ايلينافلا عضوو «ةدحاو

 ؛لاقتربلاو تومجربلا عم نوميللاو ءايساكلا عم ةفرقلا عضوو

 ثدحت اذإ ىح ءاذكهو « دانزلا عم كمللاو © تاديلا عم عانعنلاو

 هبأإ لوآلا امرق رخآ صخش هفرعي ال تان ةحنار نع ثدحتم

 فيم ىذا هراشلا تانلا تر) نم ةماعلا ةخارلا هين ١1

 ةءرشلجلاك توي زلا ضعب نأ ميدقتلا اذه بيعي نكتلو .هب لثملا

 ةقيقح حرشي نأ ناسنالا عيطتسي ال ”اذبو ٠ هيبش هل شيل الثم

 ضعب مجاه دقو ؛ هل ةماشم ةحتار نع لثم برضب رخآل هتحتار

 ةج< ميسقتلا اذه ايبمولوك ةءماحب ذاتساللا نوتسرام لاثمأ ءانلعلا

 ميسقتلا اذه ماد امو «ةحئارلاب صاخساسحإ هل ناسنإ لك نأ

 ماع عضي نأ عنمي ام كانه سلف ةتباث ةيملغ  نسسأ ىلع موقيال



 ةارلا

 الإ مدقلا ذنم سانلا نيب مافتلا ريسيتل ةليسو نم كانه نكي مل

 + ةئعم تالؤلدم ال'ن وكت نأ لع حلئطصأ اظافلا اوعرتخي نأ
 ددعتب هذه تددعتو « تاغللا تأشن طافلالا هذه عومجم نمو

 مهافتلا كلذب ناسنالا ةعاطتسا ىف حبصأو ٠ نيانحالاو"تاقزلا

 تاظو ازحاع لظ كلذ عم هنأ الإ « هرطاخب لوب امع ريبعتلاو

 نأ ناسنإلا دارأ ولف « حناورلا هنك نع ريبعتلا نع ةرصاق تاغللا

 ةياغو « هفعستال ظافلالا نأ دجول الثم درولا ةحتار رخال حرشي
 كلذ ريغ وأ ةئيدر وأ ةنسح> ةحئارلا هذه نأ وه لوقي نأ كلم ام

 فصو عيطتسن انثأ جيمس . ةهئارلا:ةقيقحت حرشت ال فاضوأ نم
 ةتااكللا هماروع هج نفاع ةئاز لمحت ىذلا ىرطعلا تيزلا

 هنزو وأ هتجوزل نع ةقيقد اماقرأ ىطع: نأ عيطتسنو ةيعيبطلاو

 ةلبمن و :ةةواقنا]رادقم ا !قوضلا 'هزاكتا لماع وأ ئعوتلا

 ىلإ عيطتسي ال لعلا نكللو ؛ كلذ ريغ وأ هب ةدوجوملا بئاوشلا

 دمتعي ملعلا لازي ام ىذلا ديحولا زاهجلاو ؛ ةحئارلا فصي نأ نآلا



 3 دمت ناك مدالله دنا ورامي نأ حازملا [شلزت لع لوو ام
 اقف مح ف نآشلا تكازد:تاديبلا ناكو . هل رؤطعلا شاعنإ ةوق

 نإ ليق ىتح ؛ عيظفلا فارسإلا دح ىلإ لصو روطعلاب ريبك مارغ
 نويلم ىلإ ل صو ايوئسرود ابموب مادم ابعاتبت تناك ىلا روطعلا نم

 ةصالخ ل تناك نيلات مادم نأ 6 تابهنجلا نم نويلم فصنو

 نو. «. رطعملا يالي كلذ دعب يفسح كلدترو , ةيرطقلا كاقانلا
 تاّتناني- روطعلا ىف ايئاصخإ ابعم تيحصتسا ىثيدم ىد نيرتاك

 روطعلا ةءانص ىلوت تناك ابنا ال ةحارتو ىناثلا ىرته طالب ىلإ

 ةعانصب امظع اماهتها متهت مويلا ىلإ اسنرف تلاز امو . ةدئاز ةيانع
 . اهتمهتجلا- م ريثكلانرلاعلا دمتو ءاحلاسيئر ازكرمربتعتو روطعلا



 تا

 نوسفنأن ضرعي دئاسولاب ذاخنألا يخضتب وأ ةيلاعلا بوعكلا تاذ
 رتعيو ةعداألا لئاسولا هذه نممادختس ال باقعلل اينوناق

 «الطاب جاوزلا
 قيعاالو ةاراعتب ؟كاستلا" ىذن لإئق: ةيمازغلا اوانضلا» نه نكتلزو

 عضي ءاضقلا ةصنم لع سا< وهو هسفن ىضاقلا نأ كلذ« ةيرخسو

 قويسفنأ ن د تاديسلا تناك اذلو «راعتسم عير نم الصخ

 امامي اعارتسنأ مهسفنأل لاجرلا حابأ فيك » تالئاستم
 1 كناطم مسلس

 هه

 ةبيطلا حتاورلا تاذ روهزلا عرزت تناك اهنإف اسنرف نع امأ
 نإ لاقيو « بيصن ىفوأ كلذ ىفلاغلا ميلقال ناكو «ديعب نمز نم

 ةداعنم ناكو « هنمرطعلا نم مهمزأي ام تودروتنسي اوثاك نيننامورلا

 ءامدق دنع لالا تناك «ىنوملا عم روطعلا أ وأ عضو نييسذ رفلا

 . نييرصملا

 هيف ترهدزا رصع ةيادب ىداليملا رشع ىناثلا نرقلا ناك دقلو

 سيؤول رصع فاو نأ الو « اريك اراقدزا اسنرف ىف روطعلا ةغانص

 ناك ىكلملا رصقلا نإ ليقو «ةرثكب اهاعتسا عاش رشع سماخلا

 ىمايسلا ةيهادلاويليشير نإ اذيأ ليقو « ديدج رطعب مون لك رطعي



 تجي نات جتبناك طنا كاي جلب 4 هئاجيرأ رئاسويصقلا تاقدر يف

 نأ دجن راوظغا اهب ند.اهنع فرع ادم اراذنو!:. اهتيانحأ ريطعتب

 « ةسيفنلا روطعاا تاجاجز ىه اهماإ .عفرت تناكىتلا ايادحلا رثكأ

 معناد» تاجتنم اهتارغإ ىف نوسفانتي اًضيأ راجتلا ناك اك

 ىف ةظوفحم «رابار فلار» همساو اهيلا هدحأ نم ةلاسر تلاز امو: .

 ىلا كلفنلا ةق دفا 3 يقلد كم نإ 20 رو ل

 ! ء ةحصلا اهف نأ 5 ىريغ رطع نم نولاج ءلم لضفت ةعنصأ

 نم ناك الئاه الابقإ روطعلا ىلع ارتاجا ىف تاديسلا تلبقاو

 نيك اشرشع نهاثلا نرقلا نابإ لاجرلا تاحيص تعفترا نأ هتجينن

 ليمجتلاو ةئيزلا تاودأ نم اهريغبو روطعلا هذه رحس ريثأتب مهنأ

 « نوكي نأ بحي ناك ام جاوز متو «تاديسلا ضعب ىف اوعدخنا

 لعل ارارق م ./١070 ماع ردصأ ىزيلجنالا نالربلا نأ دجن كلذل

 رارقلل ةفرحلا ةجحرتلا نه هدهوسيو يذلا ىثلا هيارسإ

 ءاوس؛ تاجردلاو نهملاو بترلاو رامعألا فاتخم نم ءاسنلا عيمج »

 ااعر نم ادجأ نروغأ نإ « لمارأ وأ تاجون وأ ىراذع نك

 ةيعانصلا نانسأللا وأ تاناهدلا وأ روطعلا قيرطب كلملا ةلالج

 ةيذحالا وأ مسجلا ةمزحأ وأ ىنابسألا فوصلاوأ راعتبملارعشلاوأ



 مس هاد

 اوناك اك « هب ضاخ رطعب مسجلا نه ءزج لك زيطعت قيرغألا

 اوناك نأ الا مهم غلب لب ء روصقلا ءامأو تارجحلا فامورثني

 خذبلا رهاظمىف نامورلا ىدامت املو . ةسنأت سلا تاناونحلا نورطعي

 بردلا لمح : امنوصح تكدنأو مهتيروطاربما تكلهو فرتلاو

 ناكو كهرعم ىدنألا رت وأ. ق*ةاراخفنطا مع مهدعي نم

 مولعلا عي 000 ا 5 مر أ اشراوظعلا' نفب مدقتلا َّق م

 ايلاطيإ تعجرتشا ةثيدحلا ةضبنلا رصع- ءاجااذإ ىح'«ىرخالا

 قهرا املج 135 مق دكا كروز انطون لذ رطعلا" نق فبات

 0005 ةدر ونسي راجلا نكوي © ةراععلا تاشحالاو ملا

 تاذ' نع قصاسلا نفلا كاد نأ الو .. قرشلاو ةلططنقلا

 عناصملا نأ الثم دجنف « ديدج روط ىف لخدت روطعلا ةعانص

 ثعبني « تاديسلل تازافق اهنم عبصيل ةرطعم ادولج جرخت تأدي

 هذه ريطعتا نومدختس اوناكو] لب حا وف ريبع لووط نما اهم

 دقلو . اهريغو كنسملاو دابزلاو رينعلاك ةتباثلا ةيوقلاروطعلا دولجلا

 ارتاجا١ ةكلم ثيازبلا تناكو « تازافقلا هذهب تاديسلا تفغش

 .ىفو ةروص اهل ظقتلت نأ ترمأ اهنأ ىح م اهب انش نهرثكأ نم

 « ريرلا نم تعنص عبرأ تادروب ازرطم تازافقلا هذهد>أ اهيدي

 أهرثن : ره“ تناكو ؛ 00 اما 1غ روطعلاب ةم رغم تناك اينأ 3



 نم "ةئياقح ةركسف اهنأ "نآلا :نوزيتكلا* نع قلا» مق وملا) اراوزق
 ةركف ةقيقحلا ىف امنأ عم ةقملا ميركت ىف برغلا تاركتيم

 . ةنعارفلا م اهءاهصأو نينسلا فال 7 ىلإ عجرت ةميدق

 نومحتسي اوناكوءروطعلاىلع امظعالابقإ قيرغألا لبقأ دقلو

 ادح دقو « هب صاخرطعب مسجلا نم ءزج لك نورطعي اوناكاك« م

 اوعمتسي مل مهنكلو « اهنم فيفختلا مهمإإ بلطي نأ طارقسب اذه

 لهأ الإ ابنم جني ملو «دالبلالكةفراجلا ةجوملا هذه تلمثو « هيلإ

 ةديعبلا ةنشحلا ةايحلا ىلإ نولمب مهتأشن ةعيبطب اوناك مهنآل ةطربسا
 . فرتلا رهاظ» نع

 ياا 1 ودفتملءناوطتلا ناماؤوأزلا يع وسكاألاب قلقا

 ضعب ىف اموي خرص هنأ ىتح رصيق آلا لاهو ؛قيرغألا عفدنا
 "1إ اولاعت » الئاق مهقبست روطعلا 4 ورو هيلع اومدق دقو هلاجر

 وجلا اذه نيبو مهسفنأ نيب اودعابينأ كلذب ديرب «موثلا كتكارو

 اوناكو ءروطعلا ةراجتب نامورلا لغتشاو . ةعدلاوةواخرلاب ءولمملا

 ريغو ةفلتخلا روخبلا عاونأو ”رملاو ةفرقلاو ردنكسلا نودروتسي

 ةفلتخم لاكشأ ىلع روطعلا اورضح دقلو «برعلاو نانويلا نم كلذ

 دق روطعلا نف نإ عقاولا فو ٠ ةقوحسمو ةلئاسو ةبلص نيب ام

 نع | انج مف اضن اين دلو « وينك نافوررلا دل لعقتدا



 ا

 ترونلا اف اهضاراققعامأا قرشا قدروطعلامأت نم ناكام اذه

 ىررطتلا  ةفارشم لإ: ةباطاق هل ويك قيس 1 وناكأ قاززعاالا .نأأ, دخعتف

 ىحوي اذهو «ناخدلا ىف» ىأ « مع» ةيصس » اهنومسي اوناكو

 قيرط نع تءاج مه.دل روطعلا لاعتسا نع ىلوآلا ةركسفلا نأب

 مهلإ اهحأناكو؛ هقاشنتساو ابنم ناخدلا دعاصتو داوعاألا قرح

 ٠ سآلاو رادسلا

 لاقل ةيد لابن كنبأ نميتملالا دل نأ نواكقتم ارئاكلذقلو

 ىآلم مريطاسأو ؛ ةيكحرا| حناورلا هذهب مهيلإ ثعب ىذلا وه

 نم زيراب تذقنآ نيح تيدورفأ نأ اهنم « روطعلا نع ريثكعلاب

 أ لا ان لاا هل قو رارملا لخ هتفحو نت راسم

 تناك قي رغالا ةرصنل ةيبرحلا كراعملا ىلإ بهذت تناك نيح اريه

 كاذريغو « حئاورلا نم سيفنلاب رطعتت و ءاهياوثأ نم ليمجاب نيزقت
 1 ا ويتكلا ىف روطعلا ر +اوزو 5 ١ ىرخأ) ضيضاقأ نم

 . سوريموه

 اوطيحن نأ مهتاداع نم ناكو «راهزالاب قيرغألا مرغأ دقلو

 انو« نييرصملا ءامدق لعفي ناك اي اهنم ةلابب فويضلا تاماه

 ىلع روهزلا عضو ةركف اضيأ مهنع اولقن مهنأ ددصلا اذهب ركذي



 دق

 هما اطر لالا حطس ىلع ايفاط الئاس درولا ءام تّيلم ا

 درولا تيز الإ اذه 7 مو ءاليمج | ريبع تقشنتساف ؛ ءىثلا ضعب

 انننف هف.نزويلدت و: نييدلالاةعدز درودهلا لإ تلاوي نأا “الحا نمو

 نابرلافلاو ىلوشتبلاو لدنصل اك ةيرطعلا تاتايغلاب ةينغ دنخلاو «ايلاغ

 اهريغو لياوتلاو ايساكلاو

 نوياتفلة تا وانقلاب ىف اروطعلا- زك ذةدروأ قف واصلا نقال

 ذُئَم.:روطحلاب| ولمعتسسا كانه ىلاهالا" نأ تباثلاو «ةعايقلا اهتانزدم

 وجلا ف ثعبتلةصاخلا مهتالفحو مدياعمىف اهنوقرح اوناكو ؛مدقتلا

 كلذ لسعلو . كسملا مهبدل روطعلا لضفأو ءاليمج اريبع

 كالذ نع ثدحتنسو « هزرفي ىذلا لازغلا دوجو 3 عجار

 لديضلا هدانرعأ. كاتم“ هدماللا ىف كانملا 1, 4 ف نا

 . دالباا نم ىونجلا ءجلا ىلاهأ ىدل اسال ىلوشتإلاو

 نجر د د

 000-0 ا داك

 تح ل

 يق



 نسج

 نوع كلاب ةغتعا لئيفافلخ انرأ]وا :, ةحشج ا تاوذ: نيباجئ/اهشنرحت
 نأ مترفآلا باتكلا .الؤه ركذيو . اهراهزأ عمج نولواح نذلا
 .. ةيلاع نا-أ ىلع لوصحلا كالذ ءارو نم نودصقي اوناك راجتلا
 راجب ىلإ ةيوسنملا تاراعدالا هذه هض ىدمعي مزج عيطتسأ الو

 ةراجت نأ وه كلذ نم هيلع لدتسن نأ عيطتسن ىذلا امنإ « برعلا
 نأ كلذك ركذي امو . ةحتار قوس تاذ تناك برعلا ىدل روطعلا
 راجت اوناك بجلا نم مالسلا هيلع فسوي تجرأ ىلا ةلفاقلا لاجر
 .ناحرو رمو لياوت

 « ةديعب نامزأ ىلإ ايف روطعلا لامتسا عجريف دنهلا نع امأ

 باشخالاو غامعألا نولمعتسي وناك دقو « دالءملا لبق ام ىلإ عجرت

 اوناكمهنأ لاقيو «ةصاخلا تالفحلاو ةينيدلا تالفحلا ىف ةرطعلا

 نرقلاف ءارماألا ثّيَح طرذحت ىف ةر ايطلا توبي زأأضءب نومدخةسإا

 نولمعتسي سودنحلا نأ ركذلا قحتسي امو . ىداليملا عساتلا

 نذل 3 َ 6 تاناو.جلا نم مهنا دوبعم ماسجأ لسغ َْق روطعلا

 تويزأأ ما ا قذغت جاوزأا تاالمدح َْق انودق رت يحل ةيينملا

 قاشتك ١ نإ لاقيو ,« هريغو لدنصلا ٍتيشخك ةرطءلا داوعءألاو
 «ناهيج رو: موجيب » دنهأ ءارمأ دح| هجوز ىفإ عجري درولا تيز 1 . 2 1100 0 0 5



 تس ]م د

 لثمف نودقتعي اذه انموي ىلإ اولاز ام سانلا نم جذسلا ضعب نأ

 كلذل « جاجزلا ةعانص نوفرعي نويلبابلا ناك الو ! تافارلا هذه

 اهوظفح اك« 3 اف اوظفح ةيجاجز ىاوأ مراثآ نب مل دج

 اوس غقاوأ ولا ىف لباب تناك دّولو « رتسايلالا نم ةيعوأ ىاضيأ

 .اهقلملا 8 ليل وتلادو اةرلطعلا ها وللا ف ةراححلا اةليقئر

 نورثكي اوناكف « درولاب نوكيام ىوقأ مهما رغناكف مجعلا 5
 هب ىنغتلا ىف هرب دلت رخو لإ ىلع هنورتشيروا ةقعارأت نف

  رطعملا ءاملب نومحتس مهنم نوفرتما ناك دقلو ؛ 52

 تاتايننم اهلهأ مزلي ام مدقلا ذنم جتنت اهنإف برعلا ةريزج امأ

 لامعتسا ةرثكو « رطعلاب نوفوغش مهتعيبطب برعلاو ةفلتخم ةيرطع

 كسللانمممارغو و ناب م ألما اه رمال ةرطعلا داوعالا

 ةصاخبو مواعلا ىف برعلا غبن الو . فورعم رمأ هريغو دابزلاو

 اوةرع انيس ناو ىزارلاو نايحن ربأج لاثمأ مهف ربظو ءايميكلا

 نملوأ وه انيس نا نأ لاقيو . راهزألا تويز نورطقتسي فيك

 نأجنرفالا باتك ضعب ىعد»و ؛ درولا تيز رطقةتسي فيك فرع

 اصصق نوصي اوناك 0 نولغتشي اوناك ننذلا برعلا راجت

 ريغلا هسيفنلا هيرطعلا تاناينلا ضعب ىلع م هلوصح ةيفك نع هيفارخ

 تاعقتتسم نم اهلع نولصح 77 "اتباع وفل قلاع



 . برعلا دنع اممدق ريطقتلا نيبت ةيرثأ ةلاسر



 ايم ؛,نيثكللا ةرظعلا تانمعالا نم نوب رصلا اف رعي

 شواءلةااورعرعلاو جيبكسااوردنكللاو روفاكلاو لدنصلا بشخ

 هعسإ رطع اهربشا ؛ روطعلا نم ريثكلا اهنم اورضحو ءاهريغو

 سديروكسوبيد مهنم « نيخوواا نم نورخكلا 7 هر ذ « قيخ

 انوكم رطعلا اذه ناكو . مهريغو نلاجو سيطيرقةميدو خراتولبو

 ضعن رك 3“ « "ةفلتخلا -تاتانثلا نم ةيواسنم ءازجأ نه طلخا نم

 اديج تطاخو تقحسو تففج « رشع ةتسلا غلبت اهنأ نيخرؤملا

 ةيجنتار داوم اهبلإ تفيضأ مث « مايالا نم ةسذخ رخا ىف تعقتن مث

 روظعلا امأ) البلا ظل هانم ناكف, را نكدلا لدعت
 ىف تفاتخا نإو رطعلا اذهل اهاشم اهءيكرت ساسأ ناكف ىرخالا

 . ةيرطعلا ةيتابنلا داوملا بسنو عون

 دالسإلا ىلإ روطعلا ةعانص دوهملا لقت نييرصملا ءامدق نعو
 نومدختشي 1 وئاك نين روكالاو نيبلرلابلا نإ لاك ؛ىرخاللا فرخ

 نيطا ينثلا درطا روخيكو « ىطلا جالعلا ىف ةرطعلا داوعألا
 ىلا ضارمالا ببس اهنأ نودقتعي اوناك ىلا ةريرشلا حاورآلاو

 اليوطاحدر بيرغلاداةتعالا اذه لظ دقلو ! . . . ناسنالا باتنت

 اوناك زياجنالا نأ دن اءوروأ ىف ىتح « نيريثكلا ىدل نامزلا نم

 هل فس وت م هنإ لب 0 كلذ 2 نودعتعي ردع ئلاجإسلا نرقلا ىلإ



 ةيلخادلا تاوجفلا لسغتو ؛ خملاو .باقلاو ءامشحالا عزنت تناك

 انيساكلاو ملاك ةيرطعلا داوملا ضعبب المو رمختملا حلبلا ريصعب

 أوناك ىذلا - نورطنلاة داع ءولمضوح ىف ةثجلا عض وت 5 «لباوتلاو

 نيعبسل وفدا رةديماحنأ نمو هسا فورعملا ىداولا نم هنويلجب

 نم فئافلب طاحتو ءاملاب لسغتل ضوحلا نم ةئجلا عفرت مث اموي

 مسجلا نم تعزتنا ىتلا ءازجألا اذ( هدم د6 اماكن ناتكلا

 ةدحاو ىف ةظيلغلا ءاعماألا عضوتف « عب رأ قاوأ ى ظفحت تناكذ

 ةثلاثلا ف ناتئرلاو باقلاو « ةيناثلا ىف ةقيقدلا ءاعمألا عضوتو « اهنم
 دنا لاف ةرآرلاو ةيقتتلاو

 نةح< ىتكي ناكف ىطسولا ةقبطلا دارفا ثثج طينحت ىف امأ

 جرختسيو «نيب راشلاتيزب اضيأ فورءملاوهو « ردسلا تيزي ةئجلا
 دجأ وهو.( اناينجرف سرينوج ) ةبربونصلا راجشألا ىدحا نم

 تيزلسيلا وح ىف كلذ دعب ةئجلا عضوت من ء ةيرطعلا ثويزلا
 ! قاتكللا ىنفكيو ليشتو هنم عفرت م“ ؛ أ امو» نيعبسل

 ىف روطعلل نكي ملف ةريقفلا ةقبطلا داون ل يي اما
 .نورطنلا ىف ةرشابم ةئجلا عضوب ىتكي ناك ذإ « بيصن كلذ

 ىوقت الام لاملا نم نايلطتت اتناك نيتفلاسلا نيتةيرطلا نآل كلذو

 . ةريقفلا تالئاعلا هيلع



 ةقطنم ىلإ اهب تماق ةلحر رابخأ ىرحبلا ريدلا دبعم ناردج ىلع
 بك | رم س مخ نم ناكوكانه اطوطسا اسراملفناد وسلا ةبج «تقنب”»

 اوامحنأ ةيدحلا در ناكف « ةكلملا اياده ةقطنملا م اح ىلإ هدئاق مدق
 ةنيغلا باشخألاو جاعلاو سوزبآآلاو بهذلاب لوطسالا بكار

 انها اي دامهتسن اونط ىلا داوملا نم نو رملاو هوطحلا دارع داو

 . روطعلا ىف

 ىفاهنوظفحاوناكمهم أر وطعلاب نييرصملا ماها رهاظم نم ناكدقاو

 نم امهريغو تيارو.دلاو .نتسابلالا نم ةعوتصم ةسفن قاوأ

 ةريقم ىفةسيفنلا زونكلا نهض اهضعب دجو دقلو؛ ةمسيقلا راجحألا

 ماع ىلإ اهخرات عجري ىناوألا هذه نأ عمو ٠ نومآ خنع توت

 نم انرق نوثالثو ةثالث نآلا اهيلع ىضم دق هنأ ىأ م. ق 1 مو٠

 بقحلا هذه لالخ اهرطع ىذش, ةظفتحم تلظ اهنأ الإ نامزلا

 . ةليوطلا

 ةحهآلل انابرق مدقت ىتلا داوملا نم تاناهدلاو توبزلا تناكو

 م3 لكس مثروبق قول عم عضوت تناك ام « ةلئاه تايكي

 اومدختسا طيزحتلا ف ىحو « متداقتعا بسح ىرخالا ةايحلا

 ثثج طي: ىلعاًرصاةناكابمادختسانأ ولو ؛ 3 رطظعلا داوملا ضعب

 ماكحلا ةقيطىف « بعشلا نم ةطسوتملا ةقبطلاو ةلودلا لاجر رابك



 دس ]هال

 هافشلا ءالطك ؛ثيدح قف هنأنألا نوريثكلا نظيام لامار هاظم

 تاس ع صأ اذه نأ عقاولاف « الثم رمحألا نوللاب دودخلاو

 مدقلاو ديلارفاظأ نغبصي اضي 1 نك نينسلا فال 1 ذنم ةنعارفلا

 بجاوخلا جيجزت ةداع ىتحو « ةرملا ىلإ براض مال

 ةديسلا تناك نإو لب .اهنفرع نيعلا تحت طوطخلا ضعب مسرو

 نإف هجولا نيزت وأ رعشلا ففصت ةآرملا مامأ تاءاسلا ىضقت نآلا

 .نداحملا نم اهل اهوعئص « ةآرملا دله حصل كللذك ةعدقلا ةيرصملا

 ؛رعشلا اهب ىوست ب شخلانم اطاشمأ تلمعتسا كلذكو . ةلوقصملا

 اهبجو ءالط ةرورضو اهتثج طينحت دنع اهليمجتب ىصوت تناك لب
 ااا ح |قكه و“ اج تن ولا يح درك و تع ١ .٠ ةتيرلا ةلماج انتا
 نم ةأربلل افاصنإ نكلو !!.. مدآ عولض نم هللا ايعطتقأ نأ

 اضيأ نومته اوناك لاجرلا نم نييرصملا ءامدق نأ رك ذن لجرلا

 . ةتلطعالاروطعلاو تاناعاتلا لاغتملاب

 ذإ ةرتابويلك هكلملا رصع ىف روطعلا ةعانص ترهدزا دّتاو

 م ىلاغلا سيفنلاب اهخيمضتو اهسفن ليمجتب ةغلاب ةيانع ىنعت تناك
 ةيعرلا لايقا دادزا دقلف موك ولم نيد ىلع سانلا ناك املو : روطعلا

 .اهرصع ىف الئاه الابقإ روطعلا ىلع

 تلجش نثلاو .اروطعلاب .نمدتهأ ع اضيأ توسبشتح تناكو



 هاه ه د رات

 :٠ مليح

 «نيدسلا فآلا ىلإ عجرب « مدقلاىف لغوم « مدق خيرات روطعلل ْ

 ىدالا عاعشلاو « ىلاعلل لوألا رانملا اوناك نيذلا كئلوأ دبع ىلإ

 داودملاب ةيانعلا ىف رهط ناك دقلف «هنعارفلا ىنعأ « ايندلا ءاضأ ىذلا
 ولعب ةقطان راث ! ىلع اودلخ اهف هرك ذ اودلخ . ريبك وأش ةيرطعلا

 ناردج ىلغ ءاج ام كلذ هلدِمَأ نمو ؛ مولعلا فلتخع ىف ميمهح

 نومآ هلآلا ىلإ ىناثلا سيسمر عرضت حضوت موسر نم كن ركلا
 تل ع نيثالث هيلإ مدق 2 رع كراعملا ق رصنلا هحدمع ْنأ

 نآو . ارو ةيكذلا 5 نمرديحار تي اه عيبمج و نأ رتل

 وتلاف ناسنإلا ريكفت هاجناب عرس ستوللارهز نع ثودخلا درجم

 ةينيد - مهالفح نأ ىّتح هب ةنانعلا نم مهنع رهتشا امل ةنعارفلا ىلإ

 ىلع ناكو . مهيلا ببحما رهن كل لخت ل - ةيعامتجا مأ كاك

 :هة:ع لو> ستوللا رهز نم ةلاه عضوب رئازلا اولبقتسي نأ مادخلا
 نوقر< مهد داعأ ىف اوناك اي .اهتكو دئاوملا ىلع كلذكر را

 ..ناكم لك ىلإ أم .طحرلا لمح كلذبو ؛عراوش *)|قق ةرطعلا داوعألا

 نه قي لع نيف دو رطععملا ءاملا نم ودة شإ ءانشقلا - كو



 هس ع سل

 ءايلعلل ناك اي « مهلماعم لخاد رصانعلا هذه بيكرت ىف ةعيبطلا

 هذه نيوكت رس ىف ثحبلا لضف تاتاينلا ةسارد ىف نيصصختملا

 ! ىتخت اهئارجأ ىأ ىفو اهتتوك فيكو <ل « تاتابنلا ل خاد رصانعلا

 تاناو يملا ىأ ىلع فرعتلا ف تاناويحلا ةساردب نومتوملا مماسو .

 ةساردب ةيفارغجلا ءايلع ماقو « ةحنارلا ةيكز داومب اندمت نأ نكي

 ةفلتختا تان اويحلا عيزوتو ةيرطعلات اتابزلا ةعارزل ةبسانملا ءاوجآلا

 ىتا مهتاساردب خيراتلا ءايلع ماقو ؛هريغو خانملاو ةبرتلاب اهتقالعو

 ماق و « ةعدقلا تايندملا ىف روطعلا لاعتسأ ىدم ىف ثحبت

 ةجزمأ ىلع فرعتلا ىف مهطسقب ةيسفنلا تاساردلا ىف نوصصختملا

 لك دنع اسف الاجم امل دت روطعلا عاونأ ”ىأو « ةنيابتملا ريهاملا

 مادختساب كلذو ًاضيأ مرود ءابطأللا ناكو « هئم ةقبط لكو بعش

 زف حبصأ دقف ةلخباب و . جالعلا ىف ةيرطعلا داوملا عاونأ فلتخم

 ةسراد لي « تاساردلا ددعتم ؛ ىحاونلا بعشتم انف نآلا زوطعلا

 ناويدلاو تابدلاو ءايميكلا مولع اهيف ةفرعملا نم ةفلتخم حاوتب

 قدص دقلو . اهريغو بطلاو سفنلا ٍلعو خيراتلاو ةيفارغجلاو

 م ؛ ةدجاو:اهلك ةفرعملا » لاق نيج لجيه ناملالا فوسليفلا

 ءاَد ءايشالا) ]لك ففرعردتف يجاوب روث نع. ءىش لك فرع
0 



 د ا/

 هنال؛ حابص لك اعناي هعاتبي "اء مداها نطتطأو ؛ .ؤادتةقز علق

 ةعتم هل حورلا ءاذغو ٠ حورلل ءاذغ نم هلامجو رهزلا ىفام ردقي

 ةزعاتعم تقترإ انك ةناسنالا نأ عقاولا فو!ندبلا ءاذغ نم قبأ

 . هب ةءانعلا نمرفوأ بيصنرهزلل ناك ابك ردإ امس ابك بوعشلاو

 :ةعدر زمحلا نقل. ىح نايك ناقك كاش رشد | تال

 ةايحلا وسقت فيرخ هبقعي هل ةايحلا مستبتو « ةأيحال هيف مسبي

 ىوذتف ؛ىدبأ نوكس هدعب نم ىأي مث « هقيرط م رم لا ذخأيو «هيق
 ملاط ىذلا نيملا اهرطع ابعم ةلماح ةايحلا ةءدوم طقست مث هرهزلا

 ةليسو نع ثحبلاىلإ مدقلا ذنم ناسنإلا ىعس اذل . نيريثكسلار حس

 اذه هب ىدأ دقو ! . ابلجأ ىتأي نأ لبق ةرهزلا ىف ام نأ امم ظفحي

 قاطن عسنا ايلف ؛تابنلا نم روطعلا ريضحت ةبفك ةقارجت لإ بحتلا

 ؛ روهزلا ريغ ىرخأ رداصم نم اهريضحت كلذك عاطتسا هتفرعم

 نم للمحل ارق ةكلاذك اهرصيخو «:تاتالودللا ضو نم ايصاختسا#

 نيصصختملاءايلءلار فاض” لضفب اذهناكدقو « ةيئايميكلاداوملا ضعب

 صاالختسا لضف ءايميكلا ءاسلعل ناك دقلف معلا « عورف ىتش ىف

 داوملا ىأ ةفرعمو « تابنلا ىف ةحتارلا بيط اهلل ىزعي لأ رصانعلا

 ديلقت ةلواحمب اوماق كلذكو « رصانعلا هذه ٍبيذت ةيئايميكلا



00 

 اكحاض لاتخي قلطلا عيبرلا كلاتأ

 الكت .نرأ داكى ح نسحلا نم

 ىجدلا قسغ ىف ”زورينلا هبن دقو

 امون «شمالاب نك درو لئاوأ
 أكف ىدنلا در ابقتفي

 انكم لبق ناك اًيدح ثيب

 هةساطأ عييرلا در رجش دف

 ؟نانمت اينعز ١(تالعن | ما. اهيلع

 شاش نويعلل ىدبأف "لحأ

 مرحب ناك 3! : نعل ىتنق ناكو

 هتبسح ىح حيرلا يسن ”قدو

 ام هيب سام اد

 ف

 « ممريقفو مهينغ ًاعيمج سانلل هللا هبهو ىذلا لامجا اذه نكلو

 اساسحإو اهلس اقوذ ىتوأ نم الإ هب ىشتني ال « مهريغصو مريبك

 هسفن فاكي الو لامج نم صهزلا ىف ام ردقي ال نم مهنف ءافهم

 هعرزب « ةقئاف ةبانع هب ىنعي نم مهنمو ؛هب عتمتلاو هيلإ رظنلا ةنوؤم



 ب 0 رهر

 « حارشنالاو ةجيلا ةايحخلا ىف ثعبيف ايندلا ىلع عيبرلا لبقي

 قرزألا امنولب ةبقلا روظتف « اف تدبلت مويغ دعب ءامسلا وفصتو

 , رضخم ىسديس طاسب اهرافقا ديل 0 تكتو « ملاحلا

 نيزت اهللح نع ثحبت عيبرلا ءادنأب نائسولا اهنفج ةعيبطلا حضنتو

 « ةحزانلا رويطلا دوعتو« ةلباذلا ناصغألا شعتنتف « اهسفن ام

 وفهو « مارغلا حزاهأو ىوملا ديشانأ هفيلأ عم فللإ لك مث ديو

 تاهزنتلا ىلإ نوجرخيف ةنجلا حير ضعب سانلا ىلإ الماح مسنلا

 درولا,نيلغ نم .نوعطتة لدم :ةعلطلا ناحل دادس ىنانخل»

 امب رظنلا نوءتمي « لمعلاو ةايحلاو لمألا مف تعبي ام رهزلا جرو

 نيبو مهدي دعابي رحس نم لامجا هيفضي امو « لامج نم رهزلا يف

 نوعتمتسي نمزلا نم ةرتفلولو اهمال آو ةايحلا رادك | نم هيف مهام

 ..هرهذو عيبرلا ناك اذكه . قبعلا حرلاو رطعلا جيرآلا اذهب اهنف

 : لاك ”نح ىرضنلا ىدظا دفا و كب اعاد تودس ادكاهو
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